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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.    Umum 

          Fungsi dari pondasi ialah untuk mendistribusikan/meneruskan beban 

yang berasal dari struktur bangunan ke tanah,sehingga dengan digunakannya 

pondasi,bangunan bisa kokoh berdiri berpijak di tanah. Pondasi Bored Piled 

diperuntukkan atau digunakan untuk memikul atau menerima stabilitas lereng 

dinding penahan tanah termasuk untuk struktur berat ataupun ringan sekalipun 

yang dibangun diatas tanah dengan menggunakan lapisan tanah paling atas 

sebagai pijakan pondasi,yang dimana itu diperuntukkan sebagai penahan 

banyak gaya,moment dan lain sebagainya. Supaya bisa kua menahan bangunan 

yang memiliki tinggi dan beban yang besar. 

            Bored Pile digunakan ketika lapisan dasar tanah memiliki kapasitas 

daya dukung yang sangat besar, dengan kedalaman sekitar 15 m. Pondasi 

Bored Pile adalah konstruksi yang dapat menahan dan mampu menerima 

kekuatan ortogonal ke dalam pondasi bored piled dengan menyerap gaya 

lenturnya. Bored Piled dibuat dengan satu kesatuan unit monolot dengan 

menggabungkan satu kesatuan tersebut dalam konstruksi,yang disebut pondasi 

Bored Pile. 

            Konsep rancangan pondasi Bored Piled meliputi seluruh serangkaian 

kegiatan yang dilakukan pada berbagai tahap, termasuk studi perencanaan 

teknik dan Kelayakan. Untuk memastikan bangunan atau konstruksi yang kuat, 

aman serta ekonomis maka harus dilakukan kegiatan seperti diatas, untuk 

memastikan hasil akhirnya. 

              Kapasitas ujung daya dukung yang didapat dari hasil tekan ujung tiang 

bored pile dan kapasitas daya dukung geser didapat dari daya gesekan ataupun 

yg didapat dari gaya tarik menarik antar pondasi bored pile dengan tanah 

sekitarnya,itu semua merupakan Daya dukung Pondasi. 

               Hubungan antara pondasi Bored Pile dengan tanah sangat erat 

kaitannya, dan diharapkan mampu serta kuat menghasilkan daya dukung yang 
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mampu memikul atau mendukung struktur atas dan memberikan keamanan, 

serta mampu memberikan hasil yang teliti atau jitu untuk kapasitas DDT (Daya 

dukung Tanah) nya ,oleh sebab itu, harus diperlukan pengkajian ulang tentang 

lapisan untuk pijkana tanah pondasi yang akurat juga.Gambar 2.1 Merupakan 

Tahapan pengerjaan Bored Pile. 

         Didalam kita menentukan DDT (daya dukung tanah) untuk pondasi  

bored piled Dipergunakan dua cara atau pola, yaitu dengan menggunakan cara 

perhitungan dinamis serta cara perhitungan statis. Pada tanah yang kondisinya 

stabil serta bersifat cenderung kaku, untuk membut lubang yang aman, kuat 

serta stabil maka perlu dilakukan pengecekan ulang, sebelum tanah tersebut 

dibor atau dilubangi menggunakan auger, namun apabila yang dipergunakan  

tanah yang berisi air yang cukup banyak, maka dibutuhkan pipa besi untuk 

berfungsi sebagai penahan serta penopang dinding lubang, supaya mengurangi 

resiko keruntukan sebelum serta setelah pengecoran beton usai, setelah selesai 

dilakukan pengecoran, maka pipa bisa ditarik kembali. Berbeda lagi cara atau 

perlakuannya apabila tanah yg mau dibor tersebut, mengandung tanah 

berlempung  serta berisi batuan lunak, maka diameter pondasi dasarnya harus 

diperbesar supaya  mendapatkan tahanan DDT (Daya Dukung Tanah ) yang 

besar pula,untuk mendapatkan daya dukung yang sesuai dengan rencana kita.  
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2.2       Tanah Sebagai Dasar Pondasi  

           Peranan tanah sangat penting dalam sebuah lokasi bangunan daimana 

nanti struktur itu berdiri kokoh serta aman dan kuat . Pondasi pendukung 

dalam sebuah bangunan ialah tanah itu sendiri serta tanah juga merupakan  

material pendukung ataupun salah satu bahan dalam berdirinya struktur itu 

sendiri, misalkan pada bendungan,tanggul serta gedung ,kadang pula 

berfungsi sebagai penyebab kekuatan eksternal di antara bangunan diatas, 

seperti dinding atau dinding penahan tanah. Jadi tanah memainkan peran di 

setiap konstruksi atau pekerjaan teknik sipil, Peran Insinyur insinyur sipil 

diharapkan  mampu terlibat dalam merencanakan serta melaksanakan 

pembangunan tentang bangunan yang mana, harus memiliki pemahaman 

tentang fungsi dan karakteristik tanah ketika tanah itu sendiri diberi beban 

dan mengamati perilakunya. 

              Tercampurnya butiran butiran macam macam bahan organik yang 

didapat dari proses pelapukan atau proses bisa juga didapat dari proses 

pengeringan serta fermentasi alami dengan atau tanpa bantuan manusia itu 

biasanya disebut sebagai tanah yang terbentuk secara alami.  

             Tanah bersifat mudah larut oleh air, Agregat Kasar, Agregat Halus, 

lumpur atau lempung didalam teknik sipil itu sendiri, digunakan atau sebagai 

acuan untuk membeda bedakan jenis tanah jenis sesuai dengan kegunaannya. 

              Udara, material padat dan air merupakan tiga elemen pembentuk 

tanah . Air itu sendiri memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap sifat 

tanah itu sendiri, sedangkan udara sendiri tidak memiliki pengaruh teknis 

untuk tanah itu sendiri. Rongga rongga pada tanah, terisi oleh udara dan air 

untuk makin memadatkan tanah tersebut meskipun kedua unsur itu memiliki 

fungsi yg berbeda. Jika lubang ditanah penuh udara dan air, maka tanah 

tersebut dalam kondisi jenuh, dan untuk Tanah yang tidak memiliki 

kandungan air sama sekali, ataupun unsur airnya tidak ada sama sekali  

biasanya disebut tanah kering. 
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2.2.1   Kekuatan Tanah Sebagai Dasar Pondasi  

           Kekuatan tanah untuk pijakan pondasi tergantung tatanan lapisan pada 

tanah sebagai kulit bumi. Semakin heterogen atau makin subur tanah tersebut, 

maka  didalam kita merencakan pondasi semakin dalam pula kita merencakan 

kedalaman pondasinya. 

 

Kandungan tanah yang kuat dapat dicari dengan berbagai cara,diantaranya :  

1. Semakin banyak lapisan tanhanya serta kedalaman lapisannya,maka yang 

pertama direncankan adalah lapisan yang akan menerima beban pondasi 

secara langsung,  

2. Gama (σ) adalah tegangan tanah yang diizinkan,  

3. Kondisi atau tabiat hidrologis (sifat – sifat dari lapisan tanah).  

Sangat Perlu diperhatikan bahwa disamping kekuatan atau kelemahan,faktor 

faktor yang membuat lapisan tanah tanah ialah:  

1. Penurunan serta pemadatan yang terjadi akibat seringnya tanah itu diinjak 

dan dipijak, serta akibat dari getaran dan tekanan peralatan perindustrian  

2. Berubahnya kondisi cuaca yang secara tiba tiba dapat pula menurunkan 

tingkat kepadatan tanah atau faktor abrasi oleh air laut atau sungai yang 

terjadi ditepi tepi laut maupun sungainya.  

3. Tekanan berat berakibat terjadinya Pergeseran tanah atau longsor, terendam 

air akibat banjir atau air pasang dan air surut.  
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            Ini mengakibatkan penurunan bangunan gedung yang tak terelakkan. 

Rencana pondasi yang baik,akan mencegah penurunan. Namun, jika ada 

penurunan kembali,itu masih berada dalam batas toleransi. Membangun 

pondasi yang aman kuat serta ekonomis, meliputi beban hidup, berat sebduri, 

keretakan dan gerakan geologi kecil, serta gaya tekan angin, gempa bumi, dan 

lain lain. Harus dihitung sedemikian rupa. Maka dari itu,dapat disimpulkan 

bahwa, pondasi adalah bagian dari struktur bangunan yang memiliki 

pengaruh yang sangat penting  sebagai pendistribusibeban struktur bangunan 

ke tanah. 

 

2.2.2     Karakteristik Tanah   

  Saat merencanakan struktur bawah bangunan, sampel atau data tanah 

dibutuhkan untuk mengetahui sifat dari tanahnya dimana bangunan struktur 

itu akan berdiri serta beban strukturnya sendiri, yang bekerja didalam kita 

merencanakan struktur itu sendiri. Karakteristik atau sifat dan jenis tanah 

merupakan faktor penting syarat bangunan  itu berdiri yang meliputi jenis 

tanah di permukaan , kadar air tanahnya, konsistensi air tanhanya dan 

sebagainya. 

            Beban yang bekerja bergantung pada jenis material yang akan 

dipergunakan, berapa tingkat bangunannya, serta  jenis beban yang nantinya 

bekerja pada strukturnya. Seorang insinyur struktur harus dapat merencakan 

serta menentukan jenis pondasi yang akan dipergunakan berdasar apa yang 

didapat dari lapangan berupa data tanah. 

Laporan hasil tanah yang dilaporkan oleh surveyour antara lain :  

1. Keadaan dasar tanahnya ataupun substruktur jenis lapisan tanah pada 

lapisan tanah dengan kedalaman lapisan tanah yang berbeda juga. 

2. Analisa kapasitas DDT (daya dukung tanah)  . 

3. Mendapatkan data dari SPT (Strandart penetrations test) dari Data 

titik mana saja yang akan dibor secara acak, untuk tahu perbedaannya. 

4. Ketahanan ujung konus dan jumlah ketahanan gaya tarik menarik 

dari percobaan sondir dibeberapa lokasi yang berbeda. 
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5. Uji hasil tanah dari lab berupa berat jenis tanahnya 

6. Analisa pondasi bored pile berdasarkan pada data tanah (ketika 

menggunakan pondasi bored pile). 

 2.2.3   Penyelidikan Tanah  

          Tujuan penelitian di lapangan ialah menentukan keadaan serta jenis layer 

tanah sehingga struktur tersebut bisa kuat, aman, stabil serta didalam kita  

merencanakannya, penurunan tanah sedikit dan bisa diminimalisir, maka dari 

itu, didalam kita menentukan lokasi serta dalam lapisan tanah padat  yanga kita 

inginkan serta memenuhi syarat izin DDT (Daya dayang tanah)nya, perlu 

diadakan ulang survei tanah dilapangan dan dilaboratorium untuk penelitian 

ulangnya. 

  2.3        Pembebanan Jembatan UnderBridge 

  2.3.1     Kelompok Pembebanan dan Simbol untuk Beban 

    Menurut SNI 1725:2016 halaman 7 menyatakan bahwa beban permanen 

dan transien yang harus diperhitungkan untuk merencanakan jembatan ialah : 
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        Tabel 2.2. digunakan untuk menentukan beban kombinasi dengan 

menggunakan angka faktor bebannya, Pembebanan kombinasi yang terjadi, harus 

diamati kembali, untuk mencari aktor keamanannya. (SNI 1725:2016) 

 

2.3.2   Beban Permanen 

  Beban permanen ialah berta ataupun beban paling pertama yang harus  

diperhitungan karena di dalam kita merencakan jembatan,beban tersebutlah yang 

bisa atau dapat kita gunakan sebagai acuan untuk merencanakan jembatan. Beban 

Permanen meliputi : 
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2.3.3 Berat Sendiri (MS)  

Berat bagian serta berat elemen struktur lain yang diterimanya ialah berat 

sendiri, yang mana, berat bahan serta berat  dari bahan bagian dari jembatan 

yang merupakan elemen struktur, serta ditambah dari elemen non-struktural dan 

pada saat kita merencanakan dan mengkitung beban sendiri,kita harus 

merencanakan sesuai dengan angka faktornya (tabel 2.3). 
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2.3.4 Beban Mati Tambahan (MA) 

Seluruh beban akibat dari beban pada jembatan yang merupakan elemen 

non struktur, serta dengan jumlah yang tidak menentu sesuai usia jembatan ialah 

Beban mati tambahan dalam merencanakan jembatan. Dimasalah tertentu, nilai 

faktor beban mati tambahan tidak boleh menyimpang pada ketentuan Tabel 2.4 

yang mana fungsinya digunakan untuk merencanakan suatu struktur .(SNI 

1725:2016) 

 

2.3.5   Beban Akibat Tekanan Tanah (TA) 

           Tekanan tanah wajib dihitung berdasar sifat-sifat tanah, meliputi,  

kepadatan, kadar, kelembaban, kohesi sudut geser seta lain sebagainya, harus 

dihasilkan dari data hasil pengujian tanah tersebut,dari data tanah dilapangan atau 

dilaboratorium. (SNI 1725:2016) 
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2.3.6    Beban Lalu Lintas 

    Didalam kita merencanakan Fly over jalan raya ,beban lalu lintas ialah 

faktor terpenting dalam kita merencanakannnya, terdiri dari beban lajur D dan 

beban truk T. beban lajur D direncanakan menutup lebar jalan, serta mempunyai 

akibat ekuivalen pada rangkaian sebenarnya kendaraan pada jembatan . Berat 

beban kendaraan tunggal pada setiap tiga gandar yang dipasangdi posisi 

sembarang pada lajur jalan ialah beban lajur T. Setiap gandar terdiri dari dua 

macam beban pada bidang-bidang persegi yang dimaksud supaya mewakili imbas 

daribobot roda kendaraan berat (trailer). Beban truk atau ‘T’ ini hanya 

diperbolehkanuntuk dipasang pada setiap lajur lalu lintas yang sudah 

direncanakan. Biasanya beban lajur ‘D’ akan memberikan efek yang lebih 

maksimum pada jembatan-jembatan bentang menengah dan panjang sehingga 

untuk analisa struktur jembatan bentang menengah dan panjang hanya akan 

menggunakan beban lajur ‘D’. Sedangkan untuk jembatan-jembatan bentang 

pendek dan sistem lantai deck, efek beban truk “T” akan lebih 

maksimumdibandingkan dengan efek beban lajur ‘D’. (SNI 1725:2016) 

2.3.6.1 Beban Lajur “D” (TD) 

  beban terbagi rata (BTR) yang digabung dengan beban garis terpusat (BGT) 

merupakan beban lajur D. akibat serta sebab beban yang bekerja pada lajur D 

terlihat seperti Tabel ,2.6. 

 

Beban terbagi rata (BTR) memiliki intensitas, qkPa, dengan q, sangat berkaitan 

pada pertambahan bentang yang diterima total L, sebagai berikut: 
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  Beban lajur “D” diposisikan tegak lurus pada arah lalu lintas sesuai 

padayang ditunjukan dalam,Gambar.2.2. Selain beban terbagi rata BTR,pada 

beban lajur ‘D’ juga termasuk pada beban garis terpusat (BGT) hasilnya p kN/m. 

jumlah dari p ialah 49 kN/m. saat berada dibentang selanjtunya, beban garis 

terpusat (BGT) ditaruh tegak lurus searah lalu lintas pada dua bentang agar 

momen lentur minus menjadi maximum. (SNI 1725:2016) 

2.3.6.2 Beban Truk “T” 

 Selain Beban lajur , beban lalu lintas yang lain, ialah beban truk atau T. 

Beban truk T tidak dapat digunakan bersamaan  dengan beban D didalam kita 

merencanakannya. Jumlah beban truk ditunjukan di Gambar 2.3. Faktor beban 

untuk beban Truk ditunjukkan pada Tabel 2.6. 

           Secara umum, hanya satu truk dapat ditempatkan di masing-masing jalur 

yang direncanakan untuk panjang jembatan, tetapi untuk jembatan yang sangat 

panjang lebih dari satu truk dapat ditempatkan di satu jalur dengan lalu lintas yang 

direncanakan. Beban Truk "T" harus ditempatkan di tengah-tengah jalur jembatan. 

(SNI 1725: 2016) 
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2.3.6.3 Gaya Rem (TB) 

Besar gaya gaya ke arah jembatan memanjang,ialah karena faktor pengereman 

dan traksi, perlu ditinjau, dan berapa besar pengaruh untuk dua jalur lalu lintas. 

akibat ini dihitung sebagai kekuatan pengereman sebesar 5% dari lajur ‘D’ nya 

yang dipertimbangkan sepanjang jalur jalan, tanpa ditambahkan faktor beban 

dinamis dan dalam semua arah.AkibatPengereman dianggap digunakan untuk 

arah horizontal ke arah sumbu tegangan dengan tinggi 1,8 m diatas bidang 

kendaraan yang akan kita rencanakan . Beban Lajur tidak dapat dikurangi,jika 

bentang panjang jembatan lebih dari 30 m, digunakan rumus q = 9 kPa. 
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2.3.6.4 Faktor Beban Dinamis 

               Load dynamics factor (FBD) adalah hubungan yang terjadi akibat 

kendaraan yang berjalan bersaamaan diatas jembatan. Jumlah BGT dari beban 

lajur D, dari beban roda "T" sesuai untuk interaksi antar kendaraan yang berjalan 

diatas jembatan. Jumlah nilai tambah berasal daripembebanan statis. FBD ini 

dipergunakanpada batas bawah kemampuan dari pembebanan Ultimate 

.  

 

2.3.7     Beban Lingkungan 

2.3.7.1 Beban Angin 

  Tekanan angin horizontal diasumsikan disebabkan oleh angin rencana 

dengan kecepatan rencana dasar (VB) sebesar 90 hingga 126 km/jam. Kecepatan 

angin harus dihitung dengan rumus Vdz persamaan sebagai berikut: 

VDZ = 2,5 Vo(
V10

VB
) ln (

Z

Zo
)  
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2.3.7.2 Pengaruh Gempa 

Menurut SNI 1725: 2016, jembatan harus direncanakan sedemikian rupa 

sehingga kecil kemungkinannya runtuh, tapi bisa pula mengalami kerusakan 

serta gangguan layanan yang terlihat mecolok akibat gempa itu sendiri. 

Koefisien respon elastis (Csm) serta berat struktural setara yang kemudian 

mengubah respon (Rd) dengan persamaan berikut: 

EQ = 
𝐶𝑠𝑚

𝑅𝑑
× 𝑊𝑡 

 

Koefisien respons gempa elastis: 

1. Untuk siklus waktu kecil, koefisien respons getaran elastis (Csm) diterima dari rumus  

persamaan dibawah : 

                                               Csm = (SDS - AS) T / T_0 + AS 

2. Jika waktu lebih besar atau bisa juga sama dengan (T0) serta kurang dari atau sama 

dengan Ts, respon dari spektrum percepatan, sama, setara dengan SDS. 

3. Untuk periode yang lebih tinggi dari koefisien tanggapan gempa yang diterima dari 

persamaan 

      Csm  = 
𝑆𝐷1

𝑇
 



19 

 

 

 

 

 

2.3.8     Aksi-Aksi Lainnya 

  2.3.8.1  Gesekan Pada Perletakan (BF) 

Area perletakan gesekan ialah efek kekuatan geser Elastomer. Gaya 

dalam pembebanan selama pemaasangan dihitung hanya dengan muatan konstan 

atau permanen serta nilai koefisien gesekan didapat dari nilai rata rata (ataupun 

bisa didaoar dari reaksi gaya geser pada saat memakai elastomer). 

   Faktor beban akibat gesekan pemasangan,ditampilkandi Tabel 2.9. 
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2.3.8.2  Kombinasi Pembebanan 
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2.4       Kepala Jembatan (abutment) 

            Kepala Jembatan“abutment” adalah bangunan yang mangalirkan beban 

(Death Load and Live Load) dari bangunan atas dan tekanan tanah ke pondasi. 

Ada berbagai macam rupa atau bentuk, serta jenis abutment, namun di dalam 

menentukan bentuk abutment perlu dilihat dan direncanakan tinggi, serta macam 

bentuk bangunan atas, kondisi tanah, demikian pula kondisi bangunannya. Bentuk 

struktur dari kepala jembatan yang umum, diperlihatkan dalam Gambar 2.5 dan 

hubungan antara macam serta tinggi kepala jembatan sebaiknya disesuaikan 

dengan Gambar 2.6. (Mekanika Tanah & Teknik Pondasi, Ir. Suyono 

Sosrodarsono dan Kazuto Nakazawa, 1988) 

 

              Jika semakin tinggi abutment, berat tanggul kanan serta kiri,dan 

tekanan tanah aktif akan lebih tinggi, sehingga bentuk yang berbeda sering 

dibuat untuk mengurangi efek ini. 

 

    Adapun fungsi kepala jembatan (abutment) diantaranya: 
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• Menjaditumpuan atau penopang balok jembatan (beam). 

• Menjaditumpuanatau penopang plat injak. 

• Menjadi bangunan atas ke pondasi. 

• Menjadipenguatakibat tanah aktif. 

 

Gaya luar yang bekerja pada kepala jembatan umumnya tidak akan 

menimbulkan persoalan bila hanya gaya-gaya seperti Gambar 2.6 saja yang 

diperhitungkan. Disamping itu,perlu diperhitungkan juga misalkan, di daerah 

dimana gempa harus diperhitungkan, gaya akibat gempa bumi , daerahperlintasan 

kereta api yang berupa jembatan,gaya sentrifugal(jika diperlukan), terlepas dari 

kenyataandiatas, maka ketika merencanakan jembatan harus mempertimbangkan 

gaya gaya luarnya pula. 

Menentukan gaya akibat tekanan tanah aktif di abutment: 

Ka = 
1− 𝑆𝑖𝑛 Ø 

1+  𝑆𝑖𝑛 Ø 
          

Menentukan gaya tekanan tanah pasif pada abutment: 

Kp = 
1 

𝐾𝑎 
          

Sumber: Mekanika Tanah 1, Hary Chirtady Hardiyatmo 

 

2.4.1 Kontrol kepala jembatan (abutment): 

- Stabilitas Guling, FK = 
𝑀𝑇

𝑀𝐺
       

- Stabilitas Geser, FK = 
𝑓 .  𝛴𝑉

𝛴𝐻
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- Stabilitas Daya Dukung Tanah, FK = 
𝑄𝑢𝑛

𝑄𝑛
     

FK (Faktor Keamanan): FK > 1,5 (kondisi normal) 

                         FK > 1,2 (kondisi gempa) 

 

- Stabilitas terhadap eksentrisitas, e = 
𝐵

2
−

𝛴𝑀𝑥−𝛴𝑀𝑦

𝛴𝑉
<

𝐵

6
   

- Stabilitas Daya Dukung Tanah, σmax = 
𝛴𝑉

𝐵 .𝐿
− (1 ±

6 .  𝑒

𝐵
)   

Qmaks ≤ Qijin (OK) 

Qmin ≤ Qijin  (OK) 

Daya dukung tanah dasar pondasi berdasarkan rumus Terzhagi untukpondasi 

memanjang dinyatakan oeh persamaan: 
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2.5       Pondasi Bored Pile 

2.5.1    Daya Dukung Vertikal yang Diijinkan 

           Daya dukung pada tanah pondasi bored piled biasanya didapat dari 

banyaknya jumlah daya dukung terpusat ditiang serta ditahanan geser pada 

dinding tiang seperti diperlihatkan di dalam gambar 2.9 dan besarnya daya 

dukung yang diizinkan Ra didapat dari persamaan rumus berikut: 

            Ra = 
1

n
 Ru = 

1

n
 (RP + RF)       
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Untuk memperkirakan daya dukung batas Ru ada suatu cara dimana 

perkiraan dihitung berdasarkan data-data penyelidikan lapisan di bawah 

permukaan tanah (berdasarkan rumus statika) dan suatu cara dimana perkiraan 

dengan test pembebanan (loading test) pada tiang. Cara yang terakhir ini, yaitu 

dengan test pembebanan memerlukan pertimbangan biaya dan waktu, dan tidak 

dipakai secara luas, kecuali untuk pekerjaan kontruksi yang besar. Sebagai 

contoh, diambil rumus untuk jalan raya sebagai berikut: 
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1. Jika berat sendiri (dead load) satu pondasi bored pile, cukup besar seperti 

untuk tiang yang dicor di tempat atau  (cast in place): 

 Ra = 
1

n
 (Ru - Ws) + Ws - W       

2. Jika berat sendiri dari tiang itu sendiri, misalnya dengan diameter kecil, 

maka bisa diabaikan: 

Ra = 
1

n
 Ru 

Ru = qd. A + U.Σli.fi       

Keterangan: 

 

Panjang ekiuvalen penetrasi pada lapisan dukung ialah Perkiraan satuan 

(unit) daya dukung terpusat (qd) itu sendiri serta diperoleh dari hubungan antara 

L/D diperlihatkan lewat Gambar 2.9 serta qd/N. L didapatkan angka dari Gambar 

2.10. Diameter tiang disimbolkan dengan D, serta N ialah harga rata-rata yang 

didapatkan dari ujung tiang, yang didasarkan rumus berikut ini: 

N = 
N1+ N2

2
         

 

Untuk tiang yang dicor di tempat (cast in place), qd diambil dari Gambar 2.9 
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Tabel 2.13 dengan syarat harus mengabaikan perbandingan (deph ratio) lapisan 

tanah pendukungnya. 

Faktor Besar gaya geser maximum dinding fi didapatkan dari Tabel 2.15 

harus disesuaikan dengan model pondasi,diameternya seta sifat dari tanah 

pondasinya . c dalam Tabel 2.15 adalah kohesi tanah dipondasi yang berada 

disekitar tiang serta hasilnya harus sebesar 0,5 dikalikan qu (qu = didapat dari 

kekuatan geser unconfined atau unconfined compression strength) 

 

Kontrol pondasi tiang bor 

- Efisiensi Kelompok bored pile (Qu > Pu)    

- Beban Max Kelompok bored pile  (Pmax < Qu)    

- Daya Dukung Horizontal  (Mmax > My)    

Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi, Ir. Suyono Sosrodarsono dan Kazuto 

 Nakazawa 
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2.5.2 Efisiensi dari sebuah kelompok bored pile (Eg)   

           Untuk menghitung efisiensi dari sebuah kelompok tiang 

rumus yang digunakan ialah rumus dari Converse Labarre, 

dengan rumus sebagai brikut:  

} 

 

 

Kapasitas kelompok tiang ijin menggunakan persamaan : 

  Qa  = N x Eff x Qu     

    
2.5.3 Beban Maksimum Tiang Pada Kelompok Bored Pile 

Gaya luar yang bekerja pada kepala tiang (kolom) didistribusikan pada pile 

cap dan kelompok tiang pondasi berdasarkan rumus elastisitas dengan menganggap 

bahwa pile cap kaku sempurna (pelat pondasi cukup tebal), 
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Maka rumus yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 P = 
𝑉

𝑛
 ± 

𝑀𝑦 .  𝑥

ny .  Σx2
± 

𝑀𝑥 .  𝑦

nx .  Σy2
<Qu ijin 

 

2.5.4    Penurunan 

Jika lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami regangan atau 

penurunan (settlement). Penurunan akibat beban adalah jumlah total dari penurunan 

segera (Si) dan penurunan konsolidasi (Sc). Penurunan Segera adalah penurunan 

yang terjadi pada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus kering atau tidak 

jenuh terjdi dengan segera sesudah beban bekerja. Penurunan Konsolidasi terjadi 

pada tanah berbutir halus yang terletak di bawah muka air tanah, penurunan yang 

memerlukan waktu, yang lamanya tergantung pada kondisi lapisan tanah. 

St = Si + Sc 

 

2.5.4.1 Penurunan Segera (Immediate Settlement) 

Penurunan segera adalah penurunan yang dihasilkan oleh distorsi massa 

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

danKjaernsti (1956), hal itu dirumuskan sebagai berikut: 
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Si = µ1 µ0

𝑞 𝐵

𝐸
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2.5.4.2   Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement) 

Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di 

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

tergantung pada kondisi lapisan tanah. (Leonard, 1962) 

Penurunan akibat konsolidasi dinyatakan dalam persamaan:  

Sc = 
H 

1+e
. Cc log

P0+ ∆p 

P0
 

 

       2.5.5        Penulangan Pondasi Bored Pile   

         Jika dimensi atau penampang pondasi ditentukan oleh gaya aksial/berat 

bangunan yang dipikul masing-masing kolom, maka penulangan pondasi 

ditentukan oleh gaya momen dan gaya geser yang bekerja pada pondasi 

tersebut. Dengan perhitungannya sebagai berikut.  
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    2.5.6   Perhitungan Tulangan Utama 

     Untuk menentukan presentasi tulangan kolom mengunakan 

grafik interaksi kolom dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.Menentukan momen nominal (Mn)  

 

 

2. Menghitung Menghitung min,  dan max   

 

 
 

max = 0,75 ( b)                           

3. Menghitung  

 

 

 

4. Menghitung Luas Tulangan   

As        =  x b x d                                          

As tul. = ¼  (diameter tulangan)2            
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5. Menghitung jumlah tulangan   

 

 

2.5.6.1    Jumlah tiang yang diperlukan  

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan pada suatu titik 

kolom menggunakan beban aksial dengan kombinasi beban DL + 

LL (beban tak terfaktor).  

       Jumlah tiang yang diperlukan dihitung dengan membagi gaya 

aksial yang terjadi dengan daya dukung tiang.  

np =  

 

Macam macam Pondasi Bored Pile  

   Ada berbagai jenis pondasi bore pile yaitu:  

1. Bore pile lurus untuk tanah keras;  

2. Bore pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel;  

3. Bore pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium;  

4. Bore pile lurus untuk tanah berbatu-batuan.  

Macam2 jenis bored Pile bisa kita lihat di Gambar 
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Gambar 2.16 Jenis-jenis Bored Pile. 

2.7       Macam Macam Jenis Alat dan Metode Pengerjaannya 

Ada beberapa jenis alat dan metode pengerjaan bored pile namun pada 

dasarnya sama diantaranya  

   2.7.1 Bored Pile mini crane  

         Dengan alat bored pile mesin ini bisa dilaksanakan pengeboran dengan 

pilihan diameter 30 cm,40 cm,50 cm ,60 cm hingga 80 cm.Metode bored pile 

menggunakan sistem wet boring (bor basah),dibutuhkan air yang cukup untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehingga sumber air harus 

diperhatikan jika menggunakan alat bored pile ini. Contoh Pembuatan Bored 

pile mini crane Seperti Gambar 2.4 

 
Gambar 2.17 Pembuatan bored pile mini crane.  

   2.7.2 Bored Pile Gawangan  

         Alat bor pile ini memiliki sistem kerja yang mirip dengan bored pile  mini 

crane,perbedaan hanya pada desain sasis dan tiang tempat gearbox,kemudian 
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juga diperlukan tambang pada kanan dan kiri alat yang dikaitkan ketempat lain 

agar menjaga keseimbangan alat selama pengeboran. Contoh Pemasangan 

Bored Pile gawangan Seperti gambar 2.5.  

  
                                   Gambar 2.18 Bored pile gawangan. 

    2.7.3 Bored Pile Manual / Strauss Pile  

   Alat strauss pile ini menggunakan tenaga manual untuk memutar mata 

bornya,menggunakan metode bor pile kering (dry boring).Alat bor pile 

manual yang simpel ,ringkas dan mudah dioperasikan serta  tidak bising  

saat pengerjaan menjadikan cara ini banyak digunakan diberbagai proyek 

seperti perumahan ,pabrik ,gudang,pagar dll.kekuranganya terbatasnya 

pilihan diameter yakni hanya 20 cm,25 cm ,30 cm dan 40 cm.tentu saja 

karena ini berhubungan dengan tenaga penggeraknya yang hanya tenaga 

manusia.Jadi cara ini kebanyakan digunakan untuk bangunan yang tidak 

begitu berat. Penggunaan Bored Piled Manual / Strauss Pile Seperti Gambar 

2.6. 

 
Gambar 2.19 Bored pile Manual  
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2.8 Ditinjau dari segi pelaksanaannya pondasi Bored pile dapat dibedakan 

menjadi 3 macam sistem, yaitu :  

1. Sistem Augering   

Pada sistem ini selain augernya sendiri, untuk kondisi lapangan pada 

tanah yang mudah longsor diperlukan casing atau bentonite slurry sebagai 

penahan longsor. Penggunaan bentonite slurry untuk kondisi lapisan tanah 

yang permeabilitynya besar tidak disarankan, karena akan membuat 

bentonite slurry menjadi banyak dan mengakibatkan terjadinya perembesan 

melalui lapangan permeable tersebut.   

2. Sistem Grabbing  

Pada penggunaan sistem ini diperlukan casing (continuous 

semirotary motion casing) sebagai penahan kelongsoran. Casing tersebut 

dimasukkan ke dalam tanah dengan cara ditekan sambil diputar. Sistem ini 

sebenarnya cocok untuk semua kondisi tanah, tetapi yang paling sesuai 

adalah kondisi tanah yang sulit ditembus.  

3. Sistem Wash Boring  

Pada sistem ini diperlukan casing sebagai penahan kelongsoran dan 

juga pompa air untuk sirkulasi airnya yang dipakai untuk pengeboran. 

Sistem ini cocok untuk kondisi tanah pasir lepas. Untuk jenis bore pile ini 

perlu diberikan tambahan tulangan praktis untuk penahan gaya lateral yang 

terjadi. Penulangan minimum 2% dari luas penampang tiang.  

2.9. Metode Pengeboran Dasar Pada Bored Pile 

Pada saat ini ada tiga metode dasar pengeboran (jika diperlukan perpaduan 

dari ketiganya), yaitu :  

2.9.1 Metode Kering  

Pertama sumuran digali (dan dasarnya dibentuk lonceng jika perlu). 

Kemudian sumuran diisi sebagian dengan beton dan kerangka tulangan 

dipasang dan setelah itu sumuran telah selesai dikerjakan. Harap diingat 

bahwa kerangka tulangan tidak boleh dimasukkan sampai mencapai dasar 

sumuran karena diperlukan pelindung beton minimum, tetapi kerangka 
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tulangan boleh diperpanjang sampai akhir mendekati kedalaman penuh dari 

pada hanya mencapai kira – kira setengahnya saja. Metode ini 

membutuhkan tanah tempat proyek yang tak berlekuk (kohesif) dan 

permukaan air di bawah dasar sumuran atau jika permeabilitasnya cukup 

rendah, sumuran bisa digali (mungkin juga dipompa) dan dibeton sebelum 

sumuran terisi air cukup banyak sehingga bisa mempengaruhi kekuatan 

beton. Seperti dijelaskan Pada Gambar 2.7 berikut :  

 
   Gambar 2.20 Metode kering konstruksi pilar yang dibor. 

     2.9.2 Metode Acuan   

Pada metode ini, acuan dipakai pada tempat-tempat proyek yang 

mungkin terjadi lekukan atau deformasi lateral yang berlebihan terhadap 

rongga sumur (shaft cavity). Metode ini juga dipakai sebagai sambungan-

perapat (seal) lubang terhadap masuknya air tanah tetapi hal ini 

membutuhkan lapisan tanah yang tak bisa ditembus (kedap) air di bawah 

daerah lekukan tempat acuan bisa dipasang (disok).  

Perlu kita ingat bahwa sebelum casing dimasukkan, suatu adonan 

spesi encer (slurry) digunakan untuk mempertahankan lubang. Setelah 

acuan dipasang, adonan dikeluarkan dan sumur diperdalam hingga pada 

kedalaman yang diperlukan dalam keadaan kering. Bergantung pada 
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kebutuhan site dan proyek, sumuran di bawah acuan akan dikurangi paling 

tidak sampai ID acuan kadang-kadang 25 sampai pada 50 mm kurangnya 

untuk jarak ruang bor tanah (auger) yang lebih baik. Acuan bisa saja 

ditinggalkan dalam sumuran atau bisa juga dikeluarkan jika dibiarkan 

ditempat, maka ruangan melingkar antara OD acuan dan tanah (yang diisi 

dengan adonan atau lumpur hasil pengeboran) diganti dengan adukan encer 

(grout) maka adonan akan dipindahkan keatas puncak sehingga rongga 

tersebut diisi dengan adukan encer.Gambar 2.8. memperlihatkan rangkaian 

pekerjaan dengan metode acuan.  

  

 
      Gambar 2.21  Metode acuan konstruksi pilar yang dibor  

 

 

2.9.3  Metode Adonan  

Metode ini bisa diterapkan pada semua keadaan yang membutuhkan 

acuan. Hal ini diperlukan jika tidak mungkin mendapatkan penahan air 

(water seal) yang sesuai dengan acuan untuk menjaga agar air tidak masuk 

ke dalam rongga sumuran (shaft cavity). Langkah-langkah metode ini 

diuraikan dalam Gambar 2.9 
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Gambar 2.22 Metode adonan konstruksi pilar yang dibor  

 

2.10. Kelebihan dan Kekurangan Pondasi Bored Pile 

   Ada beberapa alasan digunakannya pondasi bore pile dalam konstruksi :  

1. Bore pile dapat digunakan pada tiang kelompok atau pile cap  

2. Kedalaman tiang dapat divariasikan  

3. Bore pile dapat didirikan sebelum penyelesaian tahapan selanjutnya  

4. Ketika proses pemancangan dilakukan, getaran tanah akan mengakibatkan 

kerusakan pada bangunan yang ada di dekatnya, tetapi dengan penggunaan 

pondasi bore pile hal ini dapat dicegah  

5. Pada pondasi tiang pancang, proses pemancangan pada tanah lempung akan 

membuat tanah bergelombang dan menyebabkan tiang pancang sebelumnya 

bergerak ke samping. Hal ini tidak terjadi pada konstruksi pondasi bore pile  

6. Selama pelaksanaan pondasi bore pile tidak ada suara yang ditimbulkan oleh 

alat pancang seperti yang terjadi pada pelaksanaan pondasi tiang pancang   

7. Karena dasar dari pondasi bore pile dapat diperbesar, hal ni memberikan 

ketahanan yang besar untuk gaya keatas  

8. Permukaan diatas dimana dasar bore pile didirikan dapat diperiksa secara 

langsung  
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9. Pondasi bore pile mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral  

Beberapa kelemahan dari pondasi bore pile :  

1. Keadaan cuaca yang buruk dapat mempersulit pengeboran dan pengecoran, 

dapat diatasi dengan cara menunda pengeboran dan pengecoran sampai 

keadaan cuaca memungkinkan atau memasang tenda sebagai penutup  

2. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa 

pasir atau tanah berkerikil maka menggunakan bentonite sebagai penahan 

longsor  

3. Pengecoran beton sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak 

dapat dikontrol dengan baik maka diatasi dengan cara ujung pipa tremie 

berjarak 25-50 cm dari dasar lubang pondasi  

4. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan 

tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tanah terhadap tiang, maka 

air yang mengalir langsung dihisap dan dibuang kembali kedalam kolam air    

5. Akan terjadi tanah runtuh (ground loss) jika tindakan pencegahan tidak 

dilakukan, maka dipasang casing untuk mencegah kelongsoran  

6. Karena diameter tiang cukup besar dan memerlukan banyak beton dan 

material untuk pekerjaan kecil mengakibatkan biayanya sangat melonjak 

maka ukuran tiang bore disesuaikan dengan beban yang dibutuhkan  

7. Walaupun penetrasi sampai ke tanah pendukung pondasi dianggap telah 

terpenuhi, kadang-kadang terjadi bahwa tiang pendukung kurang sempurna 

karena adanya lumpur yang tertimbun di dasar, maka dipasang pipa paralon 

pada tulangan bore pile untuk pekerjaan base grouting. 

2.11 Metode Pelaksanaan Pondasi Bored Pile   

    2.11.1 Persiapan Lokasi Pekerjaan (Site Preparation)  

                        Pelajari Lay-out pondasi dan titik-titik bore pile, membersihkan lokasi 

pekerjaan dari gangguan yang ada seperti bangunan-bangunan, tanaman atau 

pohon-pohon, tiang listrik atau telepon, kabel dan lain-lainnya.  

    2.11.2 Rute / Alur Pengeboran 
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            Merencanakan alur / urutan pengeboran sehingga setiap pergerakan 

mesin RCD, Excavator, Crane dan Truck Mixer dapat termobilisasi tanpa 

halangan.  

     2.11.3  Survey Lapangan dan Penentuan Titik Pondasi  

              Mengukur dan menentukan posisi titik koordinat bore pile dengan 

bantuan alat Theodolite.  

     2.11.4   Pemasangan Stand Pipe / casing  

               Setelah mencapai suatu kedalaman yang ‘mencukupi’ untuk 

menghindari tanah di tepi lubang berguguran maka perlu di pasang casing, yaitu 

pipa yang mempunyai ukuran diameter dalam kurang lebih sama dengan 

diameter lubang bor.  

            Stand pipe/casing dipasang dengan ketentuan bahwa pusat dari stand 

pipe harus berada pada titik as pondasi yang telah disurvey. Pemasangan stand 

pipe dilakukan dengan bantuan Excavator (Back Hoe).  

                       Meskipun mesin bornya berbeda, tetapi pada prinsipnya cara 

pemasangan casing sama: diangkat dan dimasukkan pada lubang bor. Tentu saja 

kedalaman lubang belum sampai bawah, secukupnya. Kalau nunggu sampai 

kebawah, maka bisa-bisa tanah berguguran semua. Lubang tertutup lagi. Jadi 

pemasangan casing penting.  

   2.11.5   Pembuatan Drainase dan Kolam Air 

             Kolam air berfungsi untuk tempat penampungan air bersih yang akan 

digunakan untuk pekerjaan pengeboran sekaligus untuk tempat penampungan 

air bercampur lumpur hasi l dari pengeboran. Ukuran kolam air 3m x 3m x 2,5m 

dan drainase/parit penghubung dari kolam ke stand pipe berukuran 1,2 m, 

kedalaman 0,7m (tergantung kondisi). Jarak kolam air tidak boleh terlalu dekat 

dengan lubang pengeboran, sehingga lumpur dalam air hasil pengeboran 

mengendap dulu sebelum airnya mengalir kembali kedalam lubang pengeboran. 

Lumpur hasil pengeboran yang mengendap didalam kolam diambil 

(dibersihkan) dengan bantuan Excavator.  
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2.11.6    Setting Mesin RCD (RCD Machine Instalation)  

              Setelah stand pipe terpasang, mata bor sesuai dengan diameter yang 

ditentukan dimasukkan terlebih dahulu kedalam stand pipe, kemudian beberapa 

buah pelat dipasang untuk memperkuat tanah dasar dudukan mesin RCD 

(Rotary Circle Dumper), kemudian mesin RCD diposisikan dengan ketentuan 

sebagai berikut :  

a. Mata bor disambung dengan stang pemutar, kemudian mata bor diperiksa 

apakah sudah benar-benar berada pada pusat/as stand pipe (titik pondasi).  

b. Posisi mesin RCD harus tegak lurus terhadap lubang yang akan dibor (yang 

sudah terpasang stand pipe), hal ini dapat dicek dengan alat waterpass.  

c. Proses Pengeboran (Drilling Work)  

             

Gambar 2.23 Gambaran secara skematik alat- alat yang digunakan untuk 

mengebor.  

   Proses pengeboran dilakukan dengan memutar mata bor ke arah kanan, dan 

sesekali diputar kearah kiri untuk memastikan bahwa lubang pengeboran 

benar-benar mulus, sekaligus untuk menghancurkan tanah hasil pengeboran 

supaya larut dalam air agar lebih mudah dihisap. Proses pengeboran dilakukan 

secara bersamaan dengan proses penghisapan lumpur hasil pengeboran, oleh 

karena itu air yang ditampung pada kolam air harus dapat memenuhi sirkulasi 

air yang diperlukan untuk pengeboran. Setiap kedalaman pengeboran ± 3 
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meter, dilakukan penyambungan stang bor sampai kedalaman yang diinginkan 

tercapai. Jika kedalaman yang diinginkan hampir tercapai (± 1 meter lagi), 

maka proses penghisapan dihentikan (mesin pompa hisap tidak diaktifkan), 

sementara proses pengeboran terus dilakukan sampai kedalaman yang 

diinginkan (dapat diperkirakan dari stang bor yang sudah masuk), selanjutnya 

stang bor dinaikkan sekitar 0,5-1 meter, lalu proses penghisapan dilakukan 

terus sampai air yang keluar dari selang buang kelihatan lebih bersih (± 15 

menit). Kedalaman pengeboran diukur dengan meteran pengukur kedalaman, 

jika kedalaman yang diinginkan belum tercapai maka proses yang tadi 

dilakukan kembali. Jika kedalaman yang diinginkan  sudah tercapai maka 

stang bor boleh diangkat dan dibuka.  

2.11.7 Instalasi Tulangan dan Pipa Tremie  

      Tulangan yang digunakan sudah harus tersedia lebih dahulu sebelum 

pengeboran dilakukan, sehingga begitu proses pengeboran selesai, langsung 

dilakukan instalasi tulangan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

kelongsoran dinding lubang yang sudah selesai dibor. Tulangan harus dirakit 

rapi dan ikatan tulangan spiral dengan tulangan utama harus benar-benar kuat 

sehingga pada waktu pengangkatan tulangan oleh crane tidak terjadi kerusakan 

pada tulangan (ikatan lepas dan sebagainya). Proses instalasi tulangan 

dilakukan sebagai berikut:  

- Posisi crane harus benar-benar diperhatikan, sehingga tulangan yang akan 

dimasukkan benar-benar tegak lurus terhadap lubang bor, dan juga pada 

waktu pengecoran tidak menghalangi jalan masuk truck mixer.   

- Pada tulangan diikatkan dua buah sling, satu buah pada ujung atas tulangan 

dan satu buah lagi pada bagian sisi memanjang tulangan. Pada bagian 

dimana sling diikat, ikatan tulangan spiral dengan tulangan utama diperkuat 

(bila perlu dilas), sehingga pada waktu tulangan diangkat, tulangan tidak 

rusak (ikatan spiral dengan tulangan utama tidak lepas). Pada setiap 

sambungan (bagian overlap) sebaiknya dilas, karena pada proses 

pengecoran, sewaktu pipa tremie dinaikkan dan diturunkan kemungkinan 
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dapat mengenai sisi tulangan yang dapat menyebabkan sambungan tulangan 

lepas dan tulangan terangkat ke atas.  

- Tulangan diangkat dengan menggunakan dua hook crane, satu pada sling 

bagian ujung atas dan satu lagi pada bagian sisi memanjang, pengangkatan 

dilakukan dengan menarik hook secara bergantian sehingga tulangan benar-

benar lurus, dan setelah tulangan terangkat dan sudah tegak lurus dengan 

lubang bor, kemudian dimasukkan pelan-pelan ke dalam lubang, posisi 

tulangan terus dijaga supaya tidak menyentuh dinding lubang bor dan 

posisinya harus benar-benar di tengah/  di pusat lubang bor.   

- Jika level yang diinginkan berada di bawah permukaan tanah, maka 

digunakan besi penggantung.  

- Setelah tulangan dimasukkan, kemudian pipa tremie dimasukkan. Pipa 

tremie disambung-sambung untuk memudahkan proses instalasi dan juga 

untuk memudahkan pemotongan tremie pada waktu pengecoran. Ujung pipa 

tremie berjarak 25-50 cm dari dasar lubang pondasi. Jika jaraknya kurang 

dari 25 cm maka pada saat pengecoran beton lambat keluar dari tremie, 

sedangkan jika jaraknya lebih dari 50 cm maka pada saat pertama kali beton 

keluar dari tremie akan terjadi pengenceran karena bercampur dengan air 

pondasi (penting untuk perhatikan). Pada bagian ujung atas pipa tremie 

disambung dengan corong pengecoran.   

 2.11.8 Pengecoran dengan Ready Mix Concrete 

      Proses pengecoran harus segera dilakukan setelah tulangan dan pipa 

tremie  selesai, guna menghindari kemungkinan terjadinya kelongsoran 

pada dinding lubang bor. Oleh karena itu pemesanan ready mix concrete 

harus dapat diperkirakan waktunya dengan waktu pengecoran. Proses 

pengecoran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  

- Pipa tremie dinaikkan setinggi 25-50 cm di atas dasar lubang bor, air dalam 

pipa tremie dibiarkan dulu stabil, kemudian dimasukkan bola karet yang 

diameternya sama dengan diameter dalam pipa tremie, yang berfungsi untuk 

menekan air campur lumpur ke dasar lubang sewaktu beton dituang pertama 

sekali, sehingga beton tidak bercampur dengan lumpur.   
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- Pada awal pengecoran, penuangan dilakukan lebih cepat, hal ini dilakukan 

supaya bola karet dapat benar-benar menekan air bercampur lumpur di 

dalam pipa tremie, setelah itu penuangan distabilkan sehingga beton tidak 

tumpah dari corong.  

- Jika beton dalam corong penuh, pipa tremie dapat digerakkan naik turun 

dengan syarat pipa tremie yang tertanam dalam beton minimal 1 meter pada 

saat pipa tremie dinaikkan. Jika pipa tremie yang tertanam dalam beton 

terlalu panjang, hal ini dapat memperlambat proses syarat bahwa pipa tremie 

yang masih tertanam dalam beton minimal 1 meter.  

- Proses pengecoran dilakukan dengan mengandalkan gaya gravitasi bumi 

(gerak jatuh bebas), posisi pipa tremie harus berada pada pusat lubang bor, 

sehingga tidak merusak tulangan atau tidak menyebabkan tulangan 

terangkat pada saat pipa tremie digerakkan naik turun.   

- Pengecoran dihentikan 0,5-1 meter diatas batas beton bersih, sehingga 

kualitas beton pada batas beton bersih benar-benar terjamin (bebas dari 

lumpur).  

- Setelah pengecoran selesai dilakukan, pipa tremie diangkat dan dibuka, serta 

dibersihkan. Batas pengecoran diukur dengan meteran kedalaman. 




