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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pendahuluan 

Jembatan adalah suatu konstrksi yang gunanya untuk meneruskan jalan 

melalui suatu yang berada lebih rendah atau struktur konstruksi yang 

memungkinkan rute transportasi melalui sungai, danau, jalan raya, jalan kereta api 

dan lain-lain. Rute transportasi tersebut Pberupa jalan kereta api, jalan trem, 

rentetan kendaraan dan lain-lain (Siswoyo, MT). 

Bagian-bagian jembatan terdiri dari : 

1. Bangunan Atas

Sesuai dengan istilahnya berada pada atas suatu jembatan yang berfungsi 

menerima beban yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang melewatinya, maupun 

kendaraan dan kemudian menyalurkan pada bangunan bawah. Bagian- bagian dari 

bangunan atas terdiri dari : 

a. Gelagar Utama (rangka, balok, box, dll)

b. Gelagar memanjang

c. Gelagar melintang

d. Ikatan Angin

e. Sandaran lantai kendaraan

2. Landasan

Bagian ujung bawah dari suatu bangunan atas bangunan atau yang berfungsi 

menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas kepada bangunan bawah. Sesuai 

dengan fungsinya ada 2 macam landasan, yaitu : 

a. Landasan tetap mati atau sendi (fixed bearing)

b. Landasan bergerak (moveable bearing)

3. Bangunan Bawah

Bangunan bawah pada umumnya terletak dibagian bawah bangunan atas 

fungsinya menerima atau memikul beban-beban yang diberikan bangunan atas dan 
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kemudian menyalurkannya ke pondasi. Beban-beban tersebut selanjutnya 

disalurkan ke tanah oleh pondasi. Yang termasuk bangunan bawah adalah : 

a. Pilar (Pier) 

b. Kepala Jembatan (abutment) 

Beban-beban tersebut selanjutnya oleh pondasi disalurkan ke tanah. 

4. Oprit 

Oprit berupa timbunan tanah dibelakang abutment. Timbunan tanah harus 

dibuat sepadat mungkin, untuk menghindari terjadinya penurunan (settlement), hal 

ini mengganggu bagi pengendara. Apabila terjadi penurunan, maka akan terjadi 

kerusakan ekspansi join yaitu bidang pertemuan antara bangunan atas dan 

abutment. Untuk menghindari penurunan, pemadatan harus dilakukan semaksimal 

mungkin dan diatasnya di beri plat injak dibelakang abutment. 

5. Abutment (Kepala Jembatan) 

Abutment (Kepala Jembatan) adalah bagian bangunan pada ujung-ujung 

jembatan, selain sebagai pendukung bagi bangunan atas juga berfungsi sebagai 

penahan tanah. 

6. Pilar Jembatan 

Pilar atau Pier berfungsi sebagai pendukung bangunan atas. Bila pilar ada 

pada suatu bangunan jembatan letaknya diantara kedua abutment dan jumlah nya 

tergantung keperluan, seringkali pilar tidak diperlukan. 

7. Pondasi 

Berfungsi menerima beban-beban dari bangunan bawah dan 

menyalurkannya  ke tanah. Secara umum pondasi dapaat dibagi menjadi tiga, yaitu 

: 

a. Pondasi langsung 

b. Pondasi Sumuran 

c. Pondasi Tiang Pancang 

8. Bangunan Pengaman 

Berfungsi sebagai penganman terhadap pengaruh sungai yang 

bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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2.2 Pembebanan Sistem Jembatan 

 Perencanaan struktur dalam suatau konstruksi, hal utama yang perlu 

dilakukan adalah melakukan estimasi beban yang akan didukung oleh konstruksi 

tersebut, perhitungan demikian dikenal dengan istilah pembebanan. 

 Pada perencanaan jembatan ini, semua beban dan gaya yang bekerja pada 

konstruksi dihitung berdasarkan ”Peraturan Pembebanan untuk Jembatan (SNI 

1725-2016). 

2.2.1 Beban Permanen 

2.2.1.1 Berat Sendiri (MS) 

 Berat sendiri adalah berat bagian tersebut dan elemen-elemen struktural lain 

yang dipikulnya, termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dan bagian jembatan 

yang merupakan elemen struktural, ditambah dengan elemen non struktural yang 

dianggap tetap. Adapun faktor beban beban yang digunakan untuk berat sendiri 

dapat di lihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Faktor Beban Untuk Berat Sendiri 

Tipe Beban Faktor Beban (γMS) 

Keadaan Batas Layan (γS
MS) Keadaan Batas Ultimit (γU

MS) 

Bahan  Biasa Terkurangi 

Tetap Baja 1,00 1,10 0,90 

Almunium 1,00 1,10 0,90 

Beton Pracetak 1,00 1,20 0,85 

Beton Cor di tempat 1,00 1,30 0,75 

Kayu 1,00 1,40 0,70 

    Sumber: SNI 1725:2016 

2.2.1.2 Beban Mati Tambahan (MA) 

 Beban mati tambahan (MA) adalah berat seluruh yang membentuk suatu 

beban pada jembatan yang merupakan elemen non struktural, dan besarnya dapat 
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berubah selama umur jembatan. Dalam hal tertentu, nilai faktor beban mati 

tambahan yang berbeda dengan ketentuan pada Tabel 2.2 boleh digunakan dengan 

persetujuan instansi yang berwenang.  

Tabel 2.2 Faktor Beban Untuk Beban Mati Tambahan 

Tipe Beban Faktor Beban (γMA) 

Keadaan Batas Layan (γS
MA) Keadaan Batas Ultimit (γU

MA) 

Keadaan  Biasa Terkurangi 

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

Khusus (terawasi) 1,00 1,40 0,80 

Catatan: faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas 

     Sumber: SNI 1725:2016 

2.2.2 Beban Lalu Lintas 

 Beban lalu lintas untuk rencana jembatan jalan raya terdiri dari beban lajur 

“D” dan beban truk “T”. Pada umumnya beban lajur “D” akan memberikan efek 

yang lebih maksimum pada jembatan-jembatan bentang menengah dan panjang. 

Sedangkan untuk jembatan-jembatan bentang pendek dan sistem lantai deck, efek 

beban truk “T” akan lebih maksimum dibandingkan dengan efek beban lajur “D”.  

2.2.2.1 Beban Lajur “D” (TD) 

 Beban Lajur “D” terdiri dari beban terbagi rata (BTR) yang digabung 

dengan beban garis terpusat (BGT) seperti terlihat pada Gambar 2.2. Adapun faktor 

beban yang digunakan untuk lajur “D” seperti pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Faktor Beban Untuk Beban Lajur “D” 

Tipe Beban Jembatan Faktor Beban (γTA) 

Keadaan Batas Layan 

(γS
TD) 

Keadaan Batas Ultimit 

(γU
TD) 

Transien Beton 1,00 1,80 

Boks Girder Baja 1,00 2,00 

     Sumber: SNI 1725:2016 

 Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q kPa, dengan q tergantung 

pada panjang bentang yang dibebani total (L) sebagai berikut: 

L < 30 m; q = 9.0 kPa ........................................................................................(2.1) 

L > 30 m; q = 9.0 (0.5 + 15/L)...........................................................................(2.2) 

Keterangan :  

Q : Intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah memanjang jembatan 

(kPa) 

L : Panjang total jembatan yang membebani (m) 

 

Gambar 2.1 Beban Lajur “D” 

 Beban lajur “D” ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas seperti 

ditunjukan dalam Gambar 2.1. Selain beban terbagi rata BTR, beban lajur “D” juga 

termasuk beban garis terpusat (BGT) sebesar p kN/m. Besarnya intensitas p adalah 

49 kN/m. Pada bentang menerus, beban garis terpusat (BGT) ditempatkan dalam 

kedudukan lateral sama yaitu tegak lurus arah lalu lintas pada dua bentang agar 

momen lentur negatif menjadi maksimum.  
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2.2.2.2 Beban Truk “T” 

Selain beban “D” terdapat beban lalu lintas lainnya yaitu beban truk “T”. 

Gambar 2.2 Pembebanan Truk “T” (500 Kn) 

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

Besarnya beban truk “T” ditunjukan pada Gambar 2.2. Adapun faktor beban untuk 

beban “T” seperti terlihat pada Tabel 2.4. Umumnya hanya satu truk yang 

diperbolehkan untuk ditempatkan dalam tiap lajur lalu lintas rencana untuk panjang 

penuh jembatan, namun untuk jembatan sangat panjang dapat ditempatkan lebih 

dari satu truk pada satu lajur lalu lintas rencana. Beban Truk “T” harus ditempatkan 

di tengah lajur lalu lintas jalan jembatan.  

Tabel 2.4 Faktor Beban Untuk Beban “T” 

Tipe Beban Jembatan Faktor Beban (γTA) 

Keadaan Batas 

Layan (γS
TT) 

Keadaan Batas 

Ultimit (γU
TT) 

Transien Beton 1,00 1,80 

Box Girder Baja 1,00 2,00 

Sumber: SNI 1725:2016 

2.2.2.3 Faktor Beban Dinamis  

 Faktor beban dinamis (FBD) merupakan hasil interaksi antara kendaraan 

yang bergerak dengan jembatan. Besarnya BGT dari pembebanan lajur “D” dan 
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beban roda dari pembebanan truk “T” harus cukup untuk memberikan terjadinya 

interaksi antara kendaraan yang bergerak dengan jembatan. FBD ini diterapkan 

pada keadaan batas daya layan dan beban utimit. Untuk pembebanan “D”, FBD 

merupakan fungsi panjang bentang ekuivalen tercantum dalam Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3  Faktor Beban Dinamis Untuk BGT Untuk Pembebanan Lajur “D” 

2.2.2.4 Pejalan Kaki (TP) 

 Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan 

untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja 

secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan.  

2.2.2.5 Gaya Rem 

 Gaya rem harus diambil yang terbesar dari: 

 25% dari berat gandar truk desain atau, 

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

 Gaya rem tersebut harus ditempatkan disemua lajur rencana yang dimuati 

dan yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Gaya ini harus diasumsikan 

untuk bekerja secara horizintal pada jarak 1800 mm diatas permukaan jalan pada 

masing-masing arah longitudinal dan dipilih yang paling menentukan. Untuk 

jembatan yang dimasa depan akan dirubah menjadi satu arah, maka semua lajur 

rencana harus dibebani secra simultan pada saat menghitung besarnya gaya rem. 

Faktor kepadatan lajur yang ditentukan berlaku untuk menghitung gaya rem. 
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2.2.3 Aksi Lingkungan 

2.2.3.1 Beban Angin 

 Tekanan angin horizontal diasumsikan disebabkan oleh angin rencana 

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

harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh 

angin. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua komponen, 

termasuk sistem lantai dan railing yang diambil tegak lurus terhadap arah angin. 

Untuk jembatan atau bagian jembatan dengan elevasi lebih tinggi dari 10000 mm 

diatas permukaan tanah atau permukaan air, kecepatan angin rencana, VDZ, harus 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

VDZ  = 2,5VD  (
𝑉10

𝑉𝐵
) 𝑙𝑛 (

𝑍

𝑍𝑜
) ................................................................................(2.3) 

Dengan tidak adanya data yang lebih tepat, tekanan angin rencana dalam 

Mpa dapat ditetapkan dengan menggunakan persamaan berikut: 

PD  = PB  (
𝑉𝐷𝑍

𝑉𝐵
) ......................................................................................(2.4)            

Keterangan :  

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

V10 : Kecepatan angin pada elevasi 1000 mm diatas permukaan tanah atau 

permukaan air rencana (km/jam) 

VB : Kecepatan angin rencana (km/jam) 

Z : Elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau dari permukaan air 

dimana beban angin dihitung (Z>10000 mm) 

Vo : Kecepatan gesekan angin (km/jam) 

PD : Tekanan angin rencana (Tabel 2.5) (Mpa) 

PB : Tekanan angin dasar (Mpa) 
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Tabel 2.5 Tekanan Angin Dasar 

Komponen Bangunan Atas Angin Tekan (Mpa) Angin Hisap (Mpa) 

Rangka, kolom, dan pelengkung 0,0024 0,0012 

Balok 0,0024 N/A 

Permukaan datar 0,0019 N/A 

Sumber: SNI 1725:2016 

2.2.3.2 Pengaruh Gempa 

 Menurut SNI 1725:2016 jembatan harus direncanakan agar memiliki 

kemungkinan kecil untuk runtuh namun dapat mengalami kerusakan yang 

signifikan dan ganguan terhadap pelayanan akibat gempa. Beban gempa diambil 

sebagai gaya horizontal yang ditentukan berdasarkan perkalian antara perkalian 

antara koefisien respons elastik (Csm) dengan berat struktur ekivalen yang 

kemudian dimodifikasi respons (Rd) dengan persamaan sebagai berikut : 

EQ = 
𝐶𝑠𝑚

𝑅𝑑
 × 𝑊𝑡 ...............................................................................................(2.5) 

Keterangan : 

Eq : Gaya gempa horizontal 

Csm :Koefisien gempa horizontal 

Rd : Faktor modifikasi respons  

Wt : Berat total struktur terdiri dari beban mati dan beban hidup yang sesuai 

(ton) 

a). Kelas Situs Tanah 

 Klasifikasi situs ini ditentukan untuk lapisan setebal 30 m sesuai dengan 

yang didasarkan pada korelasi dengan hasil penyelidikan tanah lapangan dan 

laboratorium. (RSNI 2833:2013) 
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Tabel 2.6  Kelas Situs Tanah 

Kelas Situs 𝑽𝒔̅̅̅̅  (m/s) �̅� 𝑺𝒖̅̅̅̅  (kPa) 

A. Batuan Keras 𝑉𝑠̅̅ ̅ ≥ 1500 N/A N/A 

B. Batuan 750 < 𝑉𝑠̅̅ ̅ ≤ 1500 N/A N/A 

C. Tanah Sangat Padat dan 

Batuan Lunak 

350 < 𝑉𝑠̅̅ ̅ ≤ 750 𝑁 > 50 𝑆𝑢̅̅̅̅  ≥ 100 

D. Tanah Sedang 175 < 𝑉𝑠̅̅ ̅ ≤ 350 15 ≤ 𝑁 ≤ 50 50 ≤ 𝑆𝑢̅̅̅̅  ≤ 1000 

E. Tanah Lunak 𝑉𝑠̅̅ ̅ < 175 𝑁 < 15 𝑆𝑢̅̅̅̅  <50 

Atau setiap profil lapisan tanah dengan ketebalan lebih 

dari 3 m dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Indeks plastisitas, PI > 20 

2. Kadar air (w) ≥  40% dan 

3. Kuat geser tak terdrainase 𝑆𝑢̅̅̅̅  

F. Lokasi yang 

membutuhkan 

penyelidikan geoteknik 

dan analisis respons 

dinamik spesifik 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau 

lebih dari spesifikasi seperti : 

- Rentan dan berpotensi gagal terhadap beban gempa 

seperti likuifaksi, tanah lempung sangat sensitif, 

tanah tersementasi lemah 

- Lempung organik tinggi dan/atau gambut (dengan 

ketebalan > 3 m) 

- Plastisitas tinggi (ketebalan H > 7.5 m dengan PI > 

75) 

- Lapisan lempung lunak/medium kaku dngan 

ketebalan H > 35 m 
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Sumber: RSNI 2833:2013 

 Pada tabel 2.6, nilai �̅� adalah hasil uji penetrasi standar dengan tebal lapisan 

tanah sebagai besaran pembobotnya dan harus dihitung menurut persamaan-

persamaan sebagai berikut:  

�̅� =  
∑ 𝑡𝑖

𝑚
𝑖=1

∑  
𝑡𝑖
𝑁𝑖

𝑚
𝑖=1

  ................................................................................................... (2.6) 

Keterangan : 

ti : Tebal lapisan tanah ke-i 

Ni : Nilai hasil uji penetrasi standar lapisan tanah ke-i 

b).  Koefisien Respons Gempa Elastik 

 Menurut RSNI 2833:2013, Koefisien Respons Gempa Elastik (Csm) 

diperoleh berdasarkan 3 kondisi menurut besarnya periode sebagai berikut: 

1) Untuk  periode  yang  lebih  kecil  dari  T0,  koefisien  respons gempa elastik 

(Csm) didapatkan dari persamaan: 

Csm = (SDS – AS) 
𝑇

𝑇0
 + AS ........................................................................................................................... 

(2.7) 

2) Untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau 

sama dengan Ts, respons spektra percepatan, 𝐶𝑠𝑚 sama dengan SDS. 

3) Untuk  periode  lebih  besar dar Ts,  koefisien  respons gempa elastik 𝐶𝑠𝑚 

didapatkan dari persamaan : 

Csm = 
𝑆𝐷1

𝑇
 ..........................................................................................................(2.8) 

Keterangan : 

Csm : Koefisien respons gempa elastik 

SDS : Nilai spektra permukaan tanah pada periode pendek (T = 0.2 detik)  

SD1 : Nilai spektra permukaan tanah pada periode 1.0 detik 

T : Periode getar (detik) 

c). Faktor Modifikasi Respons 

 Gaya gempa rencana pada bangunan bawah dan hubungan antara elemen 

struktur ditentukan dengan cara membagi gaya gempa elastis dengan faktor 
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modifikasi respons (R) sesuai dengan Tabel 2.7 dan Tabel 2.8. Sebagai alternatif 

penggunaan faktor R pada Tabel 2.8 untuk hubungan struktur, sambungan monolit 

antara elemen struktur atau struktur, seperti hubungan kolom ke fondasi telapak 

dapat direncanakan untuk menerima gaya maksimum akibat plastifikasi kolom atau 

kolom majemuk yang berhubungan. (RSNI 2833:2013) 

 

Tabel 2.7  Faktor Modifikasi Respon (Rd) Untuk Bangunan Bawah 

Bangunan bawah Kategori kepentingan 

Sangat penting Penting Lainnya 

Pilar tipe dinding 1,5 1,5 2,0 

Tiang/kolom beton bertulang 

Tiang vertikal 

Tiang miring 

 

1,5 

1,5 

 

2,0 

1,5 

 

3,0 

2,0 

Kolom tunggal 1,5 2,0 3,0 

Tiang baja dan komposit 

Tiang vertikal 

Tiang miring 

 

1,5 

1,5 

 

3,5 

2,0 

 

5,0 

3,0 

Kolom majemuk 1,5 3,5 5,0 

Sumber: RSNI 2833:2013 

Tabel 2.8  Faktor Modifikasi Respon (Rd) Untuk Hubungan Antar Elemen 

Struktur 

Hubungan elemen strukur Semua kategori 

kepentingan 

Bangunan atas dengan kepala jembatan 0,8 

Sambungan muai (dilatasi) pada bangunan atas 0,8 

Kolom, pilar, atau tiang dengan bangunan atas 1,0 

Klom atau pilar dengn fondasi 1,0 

Sumber: RSNI 2833:2013 
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2.2.4 Aksi-aksi Lainnya 

2.2.4.1 Gesekan pada Perletakan (BF) 

 Gesekan pada perletakan termasuk pengaruh kekakuan geser dari perletakan 

elastomer. Gaya akibat gasekan pada perletakan dihitung menggunakan hanya 

beban tetap, dan nilai rata rata dari koefisien gesekan (atau kekakuan geser apabila 

menggunakan peletakan elastomer). Adapun faktor beban akibat gesekan 

perletakan tercantum seperti pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Faktor Beban Akibat Gesekan pada Perletakan 

Jangka 

Waktu 

Faktor Beban (γMA) 

Keadaan Batas Layan (γS
BF) Keadaan Batas Ultimit (γU

BF) 

Biasa Terkurangi 

 Transien 1,00 2,00 0,70 

Catatan: Gaya akibat gesekan pada perletakan terjadi selama adanya pergeran pada 

bangunan atas, tetapi gaya sisa mungkin terjadi setelah pergerakan berhenti. 

Dalam hal ini gesekan pada perletakan harus memperhitungkan adanya pengaruh 

tetap yang cukup besar. 

Sumber: SNI 1725:2016 

2.2.5 Kombinasi Pembebanan 

 Kombinasi pembebanan untuk struktur bawah didasarkan pada peraturan 

SNI 1725-2016, seperti pada tabel 2.10. 
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Tabel 2.10 Kombinasi Beban Umum Untuk Keadaan Batas Kelayanan dan Ultimit 

Keadaan 

Batas 

MS 

MA 

TA 

PR 

PL 

SH 

TT 

TD 

TB 

TR 

TP 

EU EWS EWL BF EUn TG ES Gunakan 

salah satu 

EQ TC TV 

Kuat I γp 1,8 1,00 - - 1,00 0,50/1.20 γTG γES    

Kuat II γp 1,4 1,00 - - 1,00 0,50/1.20 γTG γES    

Kuat III γp - 1,00 1,40 - 1,00 0,50/1.20 γTG γES    

Kuat IV γp - 1,00 - - 1,00 0,50/1.20 - -    

Kuat V γp - 1,00 0,4 1,00 1,00 0,50/1.20 γTG γES    

Ektrem I γp γEQ 1,00 - - 1,00 - - - 1,00   

Ektrem II γp 0,50 1,00 - - 1,00 - - -  1,00 1,00 

Daya 

layan I 

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

Daya 

layan II 

1,00 1,30 1,00 - - 1,00 1,00/1,20 -     

Daya 

layan III 

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

Daya 

layan IV 

1,00 - 1,00 0,70 - 1,00 1,00/1,20 - 1,00    

Fatik 

(TD dan 

TR) 

- 0,75 - - - - - - -    

Catatan: γp dapat berupa γMS, γMA, γTA, γPR γPL ,γSH tergantung beban yang ditinjau 

γEQ adalah faktor beban hidup kondisi gempa 

Sumber: SNI 1725:2016 
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2.3 Kepala Jembatan (Abutment) 

 Kepala jembatan (abutment) adalah suatu bangunan yang meneruskan 

beban (beban mati dan beban hidup) dari bangunan atas dan tekanan tanah ke tanah 

pondasi. Ada berbagai bentuk dan jenis kepala jembatan (abutment), tetapi dalam 

pemilihannya perlu dipertimbangkan tinggi, macam bangunan atas, kondisi tanah 

pondasi, demikian pula kondisi bangunannya.  

Bentuk struktur dari kepala jembatan yang umum, diperlihatkan dalam 

gambar 2.4 dan hubungan antara macam serta tinggi kepala jembatan sebaiknya 

disesuaikan dengan gambar 2.5 (Mekanika Tanah & Teknik Pondasi, Suyono & 

Nakazawa, 2000) 

Gambar 2.4 Bentuk Umum Kepala Jembatan 

Gambar 2.5 Tinggi Pemakaian Kepala Jembatan Untuk Berbagai Bentuk 
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 Pada perencanaan abutment jembatan akan diperhitungkan gaya-gaya dan 

beban yang akan bekerja pada abutment tersebut. Adapun gaya-gaya luar yang 

bekerja pada abutment jembatan pada umumnya seperti pada Gambar 2.6. 

2.3.1 Perencanaan Kepala Jembatan (Abutment) 

Perencanaan kepala jembatan (abutment) secara praktis dapat dibuat seperti 

perencanaan tembok penahan tanah, dengan memperhitungkan beban kerja dari 

bangunan struktur atas. (Suyono & Nakazawa, 2000) 

Gambar 2.6 Gaya –gaya pada Abutment 

 

2.3.1.1 Perancangan Struktural dan Bentuk Dinding Penahan 

 Pada umumnya dimensi dinding penahan ditentukan dengan cara coba-

coba. Beberapa percobaan hitungan tersebut akan menghasilkan bentuk yang 

dianggap paling cocok dan memenuhi syarat kestabilannya.  

Estimasi dimensi dinding grafitasi, dinding kantilever dan dinding 

counterfort berdasarkan pengalaman diperlihatkan pada Gambar 2.7. Dimensi-

dimensi yang tercantum dalam gambar tersebut hanya sebagai petunjuk awal untuk 

langkah perencanaan. 

 Dinding grafitasi (Gambar 2.7a). bentuk dinding penahan harus sedemikian 

hingga resultan gaya-gaya terletak pada bagian tengah sejarah sepertiga lebar e < 

B/6 (e=eksentrisitas dihitung dari pusat fondasi). Tebal puncak dinding penahan 

dibuat antara 0.30 – (H/12) meter. 
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 Dinding kantilever (Gambar 2.7b). dimensi pelat dasar dinding kantilever 

dibuat sedemikian hingga eksentrisasi resultan beban terletak pada e < (B/6). Jika 

resultan beban jatuh diluar daerah tersebut, tekanan fondasi menjadi terlu besar dan 

hanya sebagian luasan fondasi yang mendukung beban. Tebal puncak dinding 

minimum kira-kira 0,20 m. Hal ini, kecuali untuk memudahkan pengecoran beton, 

juga keperluan untuk keperluan keindahan. 

Gambar 2.7 Estimasi Awal Dimensi Dinding Penahan 

 

 Dinding counterfort (Gambar 2.7c). dinding counterfort uumunya 

digunakan jika tinggi dinding penahan (H) lebih besar dari 6 m. Jarak counterfort 

ditentukan dengan cara coba-coba dan yang paling ekonomis berkisar antara 0,4-

0,7 H. Tebal  puncak dinding dapat dibuat sekitar 0,20-0,30 m (Analisis dan 

Perancangan Fondasi 1, Hary Christady Hardiyatmo, 2014). 
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 Apabila ketentuan dimensi-dimensi di atas tidak memenuhi untuk dikontrol 

terhadap stabilitasnya, maka dimensi-dimensi tersebut bisa diperhitungkan kembali 

dengan memperbesar dimensinya. 

2.3.2 Gaya-gaya Horizontal Tanah 

a. Gaya akibat tekanan tanah aktif: 

Ka    = tg2 (45º - 
𝜑

2
)................................................................................(2.9)  

Pa1  = Ka . q . h . b......................................................................................(2.10) 

Pa2  = ½ . Ka . γ . h
2 . b................................................................................(2.11) 

b. Gaya akibat tekanan tanah pasif: 

Kp  = tg2 (45º + 
𝜑

2
) ..............................................................................(2.12) 

Pp   = ½ . Kp . γ . h
2 . b........................................................................(2.13) 

Keterangan : 

Ka : Koefisien tekanan tanah aktif 

Kp : Koefisien tekanan tanah pasif 

Pa : Tekanan tanah aktif (ton) 

Pp : Tekanan tanah pasif (ton) 

Φ : Sudut geser tanah (o) 

Q : Beban terbagi rata(t/m2) 

ℽ  : Berat volume tanah (t/m3) 

H : Tinggi tekanan tanah (m) 

B : Lebar dasar tanah (m) 

2.3.3 Tekanan Lateral Akibat Gempa 

 Menurut RSNI 2833:2013, tekanan tanah lateral akibat pengaruh gempa 

dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh 

Mononobe dan Okabe. Rumus gaya tekan tanah akibat pengaruh gempa (EAE) 

adalah sebagai berikut: 

EAE  = 
1

2
 . γ . H2 . (1-kv) . KAE................................................................(2.14) 

Dengan nilai koefisien tekanan aktif seismik (KAE) adalah sebagai berikut: 
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KAE = 
𝐶𝑜𝑠2 (𝜙−𝜃−𝛽)

𝐶𝑜𝑠 𝜃 𝑥 𝑐𝑜𝑠2𝛽 𝑥 cos(𝛿+𝜃+𝛽)
𝑥 (1 + √

sin  (𝛿+𝜙) 𝑥 sin(𝜙−𝜃−𝑖)

cos (𝛿+𝜃+𝛽) 𝑥 cos(𝑖−𝛽)
  )

−2

..................(2.15) 

Keterangan: 

Φ : Sudut geser internal tanah (o) 

Kh : Koefisien percepatan horizontal  

Kv : Koefisien percepatan vertikal (umumnya diambil 0) 

ᶿ : Arc tan 
𝐾ℎ

(1−𝑘𝑣)
 (o) 

ᵟ : Sudut geser diantara tanah dan kepala jembatan (o) 

i : Sudut kemiringan timbunan (o) 

β : Kemiringan dinding kepala jembatan terhadap bidang vertikal (o) 

H : Tinggi tanah (m) 

ℽ  : Berat jenis tanah (t/m3) 

2.3.4 Kontrol Stabilitas Abutment  

 Stabilitas terhadap geser: 

Faktor  aman abutment  akibat  terhadap  pergeseran  (Fgs),  dirumuskan sebagai 

berikut: 

Fgs = 
𝑡𝑔 𝜑 .  𝛴𝑉+𝐶 .𝐴

𝛴𝐻
 ≥ FK...................................................................................... (2.16) 

 Stabilitas terhadap guling: 

Faktor  aman abutment  akibat  terhadap  penggulingan  (Fgl),  dirumuskan sebagai 

berikut: 

Fgl = 
𝑀𝑇

𝑀𝐺
 ≥ FK....................................................................................................... (2.17) 

 Stabilitas terhadap eksentrisitas: 

e  = 
𝐵

2
−

𝛴𝑀𝑥−𝛴𝑀𝑦

𝛴𝑉
<

𝐵

6
  .............................................................................................(2.18) 

 Stabilitas terhadap daya dukung tanah dasar abutment: 

σmax  = 
𝛴𝑉

𝐵 .𝐿
− (1 ±

6 .  𝑒

𝐵
) ....................................................................................(2.19) 

σmaks ≤ Qijin  (OK) 

σmin ≤ Qijin    (OK) 
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Keterangan: 

FK : Faktor keamanan: FK > 1,5 (normal) dan FK > 1,2 (gempa) 

φ : Sudut geser internal tanah (o) 

ΣV : Gaya vertikal (ton) 

ΣH : Gaya horizontal (ton) 

C : Kohesifitas (t/m2) 

A : Luas penampang dasar abutment (m2) 

MT : Momen tahanan (t/m) 

MG : Momen guling (t/m) 

ΣMx : Momen arah x (t/m) 

B : Lebar dasar abutment (m) 

L : Panjang dasar abutment (ton) 

e : Eksentrisitas (m) 

 Daya  dukung  tanah  dasar  pondasi  berdasarkan  rumus  Terzhagi  untuk  

pondasi memanjang dinyatakan oleh persamaan : 

Qult = C . Nc (1+0,3.
B

L
 ) . + Po . (Nq – 1) + 0,5 . γ’ . B . Nγ .(1+0,2.

B

L
 )..........(2.20) 

Keterangan : 

c : Kohesi tanah (kN/m2) 

Df : Kedalaman pondasi (m) 

γ : Berat volume tanah  (kN/m2) 

B : Lebar pondasi (m) 

Qijin = 
𝑄𝑢𝑙𝑡

𝑆𝐹
 .............................................................................................................. (2.21) 

Keterangan : 

Qult : Daya dukung ultimit tanah pondasi 

SF : Faktor keamanan, dan harga FS = 3 

 Nilai-nilai dari Nc, Nq, Nγ dalam bentuk grafik yang diberikan Terzaghi 

dapat dilihat pada Gambar 2.8. 



24 
 

 

Gambar 2.8 Koefisen Kapasitas Daya Dukung 

 Nilai-nilai porositas, angka pori dan berat volume pada keadaan asli di alam 

dan berbagai jenis tanah yang disarankan oleh Terzaghi (1947) ditunjukkan dalam 

Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Nilai-nilai Tipikal n, e, w, γd, dan γb untuk Tanah Asli 

Macam Tanah n 

(%) 

E 

 

W 

(%) 

γd 

(kN/m3) 

γb 

(kN/m3) 

Pasir seragam, tidak padat 46 0,85 32 14,3 18,9 

Pasir seragam, padat 34 0,51 19 17,5 20,9 

Pasir berbutir campuran, tidak 

padat 

40 0,67 25 15,9 19,9 

Pasir berbutir campuran, padat 30 0,43 16 18,6 21,6 

Lempung lunak sedikit organik 66 1,90 70 - 15,8 

Lempung lunak sangat organik 75 3,00 110 - 14,3 

 (Sumber: Hardiyatmo,2010) 

 Nilai-nilai berat jenis tanah sesuai dengan macam-macam tanah ditunjukan 

dalam Tabel 2.12 sebagai berikut. 
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Tabel 2.12 Berat jenis tanah (specific gravity) 

Macam tanah Berat jenis (Gs) 

Kerikil 2,56-2,68 

Pasir 2,65-2,68 

Lanau organik 2,62-2,68 

Lempung organik 2,58-2,65 

Lempung anorganik 2,68-2,75 

Humus 1,37 

Gambut 1,25-1,80 

(Sumber: Hardiyatmo, 2010) 

2.4 Pondasi Tiang Pancang 

Bila lapisan tanah kuat terletak sangat dalam, untuk mendukung bangunan 

digunakan pondasi tiang. Pondasi tiang juga dapat digunakan untuk mendukung 

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

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

Tujuan digunakannya pondasi tiang, antara lain: 

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

pendukung yang kuat. 

2. Agar pondasi bangunan mampu memberikan dukungan yang cukup untuk 

mendukung beban ke tanah yang relatif lunak sampai kedalaman tertentu oleh 

gesekan sisi tiang dengan tanah disekitarnya.  

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

tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. 

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

5. Memadatkan tanah pasir, sehingga kapasitas dukung tanah tersebut bertambah. 

6. Mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus air. 

Gambar 2.9 menunjukkan panjang maksimum dan beban maksimum untuk 

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

yang umum di pakai dalam praktek 

(Hardiyatmo, 2010) 

 

2.5    Daya Dukung pondasi Tiang Pancang  

2.5.1  Daya Dukung Tunggal (Metode Schmertmann-Nottingham) 

 Metode yang diberikan oleh Schmertmann dan Nottingham ini hanya 

berlaku untu pondasi tiang pancang. Mereka menganjurkan perhitungan 

dayadukung ujung pondasi tiang mengikuti cara Begemann yaitu dengan meninjau 

perlawanan ujung sondir hingga jarak 8D diatas ujung tiangdan dari 0,7D hingga 

4D dibawah ujung tiang. Sehingga: 

𝑄𝑝 =
𝑞𝑐1+𝑞𝑐2

2
 . 𝐴𝑝.........................................................................................(2.9) 

Keterangan : 

Qp : Daya dukung ujung ultmit tiang 

qc1 : Nilai qc rata-rata pada 0,7D – 4D dibawah ujung tiang 

qc2 : Nilai qc rata-rata dari ujung tiang hingga 8D diatas ujung tiang. 

Ap : Luas proyeksi penampang tiang. 

 Bila zona tanah lunak dibawah tiang masih ditemukan pada kedalaman 4D 

– 10D, maka perlu reduksi terhadap nilai rata- rata tersebut. Pada umumnya 
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perlawanan ujung di ambil tidak lebih dari 100 kg/cm² untuk tanah kepasiran dan 

tidak melebihi 75 kg/cm² untuk tanah pasir kelanauan. 

 

Gambar 2.10  Perhitungan Daya Dukung Ujung  

(Manual Pondasi Tiang, UNPAR) 

 Untuk mendapatkan daya dukung selimut tiang maka digunakan formula 

berikut: 

Qs = Ks, c. [∑
z

8D
. fs. As +  ∑ fs. AsL

z=8D
8D
z=0 ......................................................(2.22) 

 Ks dan Kc adalah faktor reduksi yang tergantung pada jenis alat sondir , 

kedalaman dan nilai gesekan selimut, fs dan digunakan sesuai dengan jenis tanah 

uang sesuai. Ks digunakan untuk tanah pasiran (gambar 2.13) sedangkan Kc 

digunakann untuk tanah Lempungan (gambar 2.13) 

 Apabila tanah terdiri dari beberapa lapisan pasir dan lempung, 

Schmertmann menganjurkan untuk menghitung daya dukung setiap lapisan secara 

terpisah, perlu diingat bahwa nilai Kc dan Ks pada persamaan diatas dihitung 

berdasarkan total kedalaman tiang. 
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Gambar 2.11  Faktor Koreksi gesekan selimut tiang pada sondir mekanis  

(Sumber: Manual Pondasi Tiang, UNPAR) 

Nilai Fs dibatasi hingga 1,2 kg/cm² untuk tanah pasir dan 1,0 kg/cm² untuk 

pasir kelanauan. (Sumber: Manual Pondasi Tiang, UNPAR). 

Daya dukung tiang adalah faktor terpenting dalam perencanaan pondasi tiang 

pancang. Daya dukung tiang pancang dibedakan menjadi daya dukung ujung dan 

daya dukung selimut, secara umum rumus yang digunakan adalah: 

Qult single = Qp + Qs.......................................................................................(2.22) 

Qijin = 
𝑄𝑢𝑙𝑡

𝑆𝐹
..............................................................................................(2.23) 

Keterangan: 

Qult single  : Daya dukung kapasitas tiang maksimum 

Qp  : Kapasitas daya dukung ujung tiang 

Qs  : Kapasitas daya dukung selimut yang didapat dari gaya geser antara 

tiang pancang dengan tanah disekelilingnya 

Qijin  : Kapasitas daya dukung tiang pancang ijin 

SF  : Safety Factor (Faktor keamanan) 
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2.5.2 Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang Dari Hasil N-SPT 

 Daya dukung tiang pada tanah pondasi umumnya diperoleh dari jumlah 

daya dukung ujung tiang dan gaya gesek maksimum pada dinding tiang seperti 

diperlihatkan dalam Gambar 2.12, dan besar besarnya daya dukung yang diizinkan 

Rα, diperoleh dari persamaan sebagai berikut : 

Qu = Qb + Qs..............................................................................................................................(2.23) 

 Qu = (qd . Ab ) + (Σli.fi  . k)..............................................................................(2.24)  

Keterangan : 

Qu : Daya dukung satu tiang pondasi (ton) 

Qb   : Daya dukung ujung tiang pondasi (ton) 

Qs   : Gaya gesek tiang pondasi (ton) 

qd : Daya dukung terpusat tiang (ton) 

Ab : Luas ujung tiang (m2) 

k : Panjang keliling tiang (m) 

 li  : Tebal lapisan tanah dengan memperhitungkan geseran dinding tiang  

 fi :Besarnya gaya geser maksimum dari lapisan tanah dengan 

memperhitungkan geseran dinding tiang (ton/m2) 

  

 

Gambar 2.12 Mekanisme Gaya Dukung Tiang 

Perkiraan satuan (unit) daya dukung terpusat qd diperoleh dari hubungan 

antara L/D pada Gambar 3.11, dan qd /N. L adalah panjang ekivalen penetrasi pada 
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lapisan pendukung dan diperoleh dari Gambar 3.11. D adalah diameter tiang, N

adalah harga rata-rata N pada ujung tiang, yang didasarkan pada persamaan berikut 

ini: 

 N = N1 + N 2 ........................................................................(2.25) 

               2 

Keterangan : 

 N     :Harga N rata-rata unruk perencanan tanah pondasi pada ujung tiang 

N1    :Harga N pada ujung tiang 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Diagram perhitungandari intensitas daya dukung ulitimate tanah 

pondasi pada ujung tiang 
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Gambar 2.14 Cara menentukan panjang ekuivalen penetrasi sampai ke lapisan 

pendukung 

Tabel 2.13 Intensitas gaya geser dinding tiang 

         (Satuan : t/m2) 

                                            

Jenis                                  Jenis tiang 

tanah pondasi  

Tiang pracetak Tiang yang dicor di tempat 

Tiang berpasir 
𝑁

5
 (≤ 10) 

𝑁

2
 (≤ 12) 

Tiang kohesif c atau N (≤ 12) 
𝑐

2
 atau  

𝑁

2
 (≤ 12) 

 Sumber: Sosrodarsono & Nakazawa, 2000 

Untuk daya dukung ultimit satu tiang pancang dan faktor keamanan 

dirumuskan sebagai berikut: 

qu = 
Qu 

FK
.................................................................................(2.29) 

qu = 
Qb 

FK ujung
 + 

Qs 

Fk selimut
 ...............................................................(2.30) 
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2.5.3 Reaksi Kelompok Tiang 

 Reaksi total atau beban aksial pada masing-masing tiang adalah jumlah dari 

reaksi akibat beban-beban V dan M, yaitu: 

𝑄𝑖 =
𝑉

𝑛
±

𝑀𝑦∙𝑥𝑖

∑ 𝑥2
±

𝑀𝑥∙𝑦𝑖

∑ 𝑦2
.................................................................................(2.31) 

Keterangan: 

Qi :Reaksi tiang atau beban aksial tiang ke i (kN) 

V :Jumlah gaya-gaya vertical (kN) 

My=exV      :Jumlah momen terhadap sumbu –y (kN.m) 

Mx=eyV      :Jumlah momen terhadap sumbu –x (kN.m) 

ex :Eksentrisitas searah sumbu –x (m) 

n :Jumlah tiang dalam kelompok 

xi :Jarak se arah sumbu x dari pusat berat kelompok tiang ke tiang nome  

x2 :Jumlah kwadrat dari sumbu x jarak tiap-tiap ke pusat kelompok tiang   

(m2) 

y2 :Jumlah kwadrat dari sumbu y jarak tiap-tiap ke pusat kelompok tiang 

(m2).   

 Pada perhitungan terdapat tiang Miring. Gaya vertikal yang didukung oleh 

tinag miring, dengan kemiringan m vertikal: 1 Horisontal adalah (Hardiyatmo, 

2015). 

𝑄 =
√1+𝑚2 

𝑚
 .......................................................................................................(2.31) 

  Dalam menentukan daya dukung tiang pancang kelompok tidak cukup 

hanya meninjau daya dukung satu tiang yang berdiri sendiri (single pile) dikalikan 

dengan banyaknya tiang dalam kelompok tiang tersebut. Karenahasilnya belum 

tentu sama dengan daya dukung tiang kelompok (group pile). Oleh karena itu, perlu 

memperhatikan jarak antar tiang dan efesiensi tiang pancang kelompok. Kapasitas 

daya dukung tiang pancang kelompok dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

Qult group = Qult single. N. Eff......................................................................(2.32) 

Keterangan: 

Qult group  :Kapasitas daya dukung ultimit kelompok tiang 

Qult single  :Kapasitas daya dukung ultimit tiang tunggal 
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N  :Jumlah tiang 

Eff  :Effesiensi tiang 

Qi reaksi tiang atau beban aksial tiang harus lebih besar dari Qult group. 

2.5.4 Efisiensi Kelompok Tiang 

 Pile cap merupakan pelat yang menggabungkan beberapa tiang pancang 

menjadi satu kesatuan. Perhitungan efisiensi kelompok tiang berdasarkan 

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

2015). 

Eg = 1 θ 
(n−1)m+(m−1)n

90 m n
........................................................................(2.33) 

Keterangan: 

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. 

 

2.6 Tiang dengan Beban Lateral 

 Beban lateral dan momen dapat bekerja pada pondasi tiang akibat gaya 

gempa, gaya angin pada struktur atas, dan beban statik seperti tekanan aktif tanah. 

Untuk analisis, kondisi kepala tiang dibedakan menjadi kondisi kepala tiang bebas 

(freehead) dan kepala tiang terjepit (fixed head). 

Beban lateral yang diijinkan pada`pondasi tiang diperoleh berdasarkan satu dari dua 

kriteria, yaitu : 

1. Beban lateral ijin ditentukan dengan membagi beban faktor keamanan. 

2. Beban lateral ditentukan berdasarkan defleksi maksimum 
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2.6.1 Metode Analisis Tiang 

 Pada buku “Manual Pondasi Tiang Edisi 1”, disamping kapasitas lateral 

ultimit sebagai kriteria desain, dapat pula digunakan defleksi lateral ijin. Metoda 

yang digunakan adalah Reese & Matlock (1956) yang menggunakan pendekatan 

reaksi subgrade.  

 

Gambar 2.15 Pondasi Tiang dengan Beban Lateral H dan Momen M (a)Defleksi 

: (b)Slope : (c)Momen : (d)Geser : (e)Reaksi Tanah 

(Sumber: Reese & Matlock., 1956. KBI, Unpar) 

a) Kepala tiang bebas (free head) 

 Persamaan-persamaan berikut ini dapat digunakan untuk menghitung 

defleksi yx, momen Mx , slope Sx , gaya geser Vx , dan reaksi tanah px, sebagai 

berikut : 
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 Nilai Ay dan By dapat dilihat pada tabel 2.14 dan 2.15 Koefisien A dan B 

besarnya bervariasi tergantung pada harga Z. Rumus untuk mencari harga Z adalah 

: 

..............……………………………………………………......…(2.34) 

Keterangan : 

x :kedalaman yang ditinjau 

T :faktor kekakuan 

 

 

 

 

 

 

Z = 
x

T
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Tabel 2.14 Koefisien A untuk tiang panjang (Zmax ≥ 5) kondisi kepala 

tiang bebas  

Z Ay As Am Av Ap 

0.0 2.435 -1.623 0 1 0 

0.1 2.273 -1.618 0.1 0.989 -0.227 

0.2 2.112 -1.603 0.198 0.956 -0.442 

0.3 1.952 -1.578 0.291 0.906 -0.586 

0.4 1.796 -1.545 0.379 0.84 -0.718 

0.5 1.644 -1.503 0.459 0.764 -0.822 

0.6 1.496 -1.454 0.532 0.677 -0.897 

0.7 1.353 -1.397 0.595 0.585 -0.947 

0.8 1.216 -1.335 0.649 0.489 -0.973 

0.9 1.086 -1.268 0.693 0.392 -0.977 

1.0 0.962 -1.197 0.727 0.295 -0.962 

1.2 0.738 -1.047 0.767 0.109 -0.885 

1.4 0.544 -0.893 0.772 -0.056 -0.761 

1.6 0.381 -0.0741 0.746 -0.193 -0.609 

1.8 0.247 -0.596 0.696 -0.298 -0.445 

2.0 0.142 -0.464 0.628 -0.371 -0.283 

3.0 -0.075 -0.04 0.225 -0.349 0.226 

4.0 -0.05 0.052 0 -0.106 0.201 

5.0 -0.009 0.025 -0.033 0.015 0.046 

(Sumber : R.J. Woodwood et al., 1972. KBI, Unpar) 
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Tabel 2.15 Koefisien B untuk tiang panjang (Zmax ≥ 5) kondisi kepala 

tiang bebas  

Z By Bs Bm Bv Bp 

0.0 1.623 -1.750 1.000 0.000 0.000 

0.1 1.453 -1.650 1.000 -0.007 -0.145 

0.2 1.293 -1.550 0.999 -0.028 -0.259 

0.3 1.143 -1.450 0.994 -0.058 -0.343 

0.4 1.003 -1.351 0.987 -0.095 -0.401 

0.5 0.873 -1.253 0.976 -0.137 -0.436 

0.6 0.752 -1.156 0.960 -0.181 -0.451 

0.7 0.642 -1.061 0.939 -0.226 -0.449 

0.8 0.540 -0.968 0.914 -0.270 -0.432 

0.9 0.448 -0.878 0.885 -0.312 -0.403 

1.0 0.364 -0.792 0.852 -0.350 -0.364 

1.2 0.223 -0.629 0.775 -0.414 -0.268 

1.4 0.112 -0.482 0.688 -0.456 -0.157 

1.6 0.029 -0.354 0.594 -0.477 -0.047 

1.8 -0.030 -0.245 0.498 -0.476 0.054 

2.0 -0.070 -0.155 0.404 -0.456 0.140 

3.0 -0.089 0.057 0.059 -0.213 0.268 

4.0 -0.028 0.049 -0.042 0.017 0.112 

5.0 0.000 -0.011 -0.026 0.029 -0.002 

(Sumber : R.J. Woodwood et al., 1972. KBI, Unpar) 
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b) Kepala tiang terjepit (fixed head) 

 Untuk kepala tiang pondasi pada gedung tinggi biasanya dianggap terjepit 

(fixed head) maka rumus perhitungan defleksi momen dan perlawanan tanah yang 

terjadi pada tiang pondasi menurut Reese dan Matlock adalah : 

..(2.37)…................................................................................……………………………
T

H
Cp

(2.36)................................................................................……………………………THCM

..(2.35)…...........................................................................……………………………
EI

TH
Cy

px

mx

3

yx








 

Koefisien Cy, Cm dan Cp diperoleh dari grafik  pada gambar 2.5, dimana 

koefisien kedalaman diperoleh dari rumus 2.38. untuk harga Zmax diperoleh 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

                    …...……............……………………............................…….(2.38) 

 

Gambar 2.16 Koefisien Cy, Cm dan Cp untuk tiang kepala terjepit yang 

menerima beban lateral  

(Sumber: Reese & Matlock, 1956. KBI, Unpar) 

 

Zmax = 
L

T
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 Nilai defleksi yang diijinkan untuk suatu gedung bertingkat maksimal 0.25 

inch atau 0.00635 m, walaupun beban lateral yang bekerja berbeda-beda. 

2.6.2 Gaya Horizontal Pada Tiang 

 Beban lateral (beban horizontal) yang mungkin diterima tiang adalah beban 

horizontal sementara dan beban horizontal tetap. Akibat dari beban horizontal 

sementara yang bekerja pada tiang, maka harus ditinjau akibat adanya gaya tekanan 

pasif tanah yang akan menahan gaya horizontal tersebut. Ilustrasi tiang pancang 

vertikal dengan beban horizontal data dilihat pada Gambar 2.16. 

Tekanan tanah pasif yang melawan gaya horizontal H pada Gambar 2.17 

bekerja pada bagian A–C dan panjang A–C sesuai dengan panjang tiang yang 

bekerja dalam tanah. Tiang akan terjepit sempurna pada kedalaman ¼ hingga 1/3 

dari panjang tiang yang masuk dalam tanah. Untuk kelompok tiang maka lebar 

tekanan tanah adalah selebar poer yang menerima gaya horizontal. Karena beban 

horizontal H ini maka poer akan bergerak dan menerima perlawanan tanah pasif. 

Beban horizontal akan disebarkan dengan besar sudut penyebaran tergantung pada 

jenis tanahnya. 

 

Gambar 2.17 Tiang Pancang Vertikal dengan Beban Horizontal 

(Sumber: KBI, Unpar 2001) 
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 2.7 Penurunan Tiang  

 Penurunan pondasi tiang pada tanah kohesif terdiri atas dua kompunen 

yaitu: 

a. Penurunan seketika (short term settlement) yang terjadi segera setelah beban 

bekerja. 

b. Penurunan jangka panjang atau penurunan konsolidasi, yang terjadi secara 

berangsur-angsur bersamaan dengan dissipasi tekanan air pori. (Manual 

Pondasi Tiang, UNPAR). 

 Penurunan total merupakan penjumlahan dari kedua jenis penurun tersebut.  

S = Si + Sc.........................................................................................................(2.39) 

Keterangan: 

S :Penurunan total  

Si :Penurunan segera (immediate settlement)  

Sc :Penurunan konsolidasi 

2.7.1 Penurunan Segera (Immediate Settlement) 

 Penurunan yang dihasilkan oleh distorsi massa tanah yang tertekan dan 

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

Kjaernsli (1956), hal itu dirumuskan sebagai berikut (Hardiyatmo, 2010). 

Si =  μ1μ0
qB

Eu
 ..................................................................................................(2.40) 

Keterangan: 

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 

2.18) 

μo :Faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df  (Gambar 2.18) 

 Harga modulus deformasi Eu diperoleh dari kurva tegangan regangan 

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

kondisi undrained pada Tabel 2.16. Biasanya lebih dapat diandalkan untuk 
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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 ..................................................................................................(2.41) 

Gambar 2.18 Grafik hubungan μi, μ0, kedalaman pondasi (Df) dan lebar pondasi 

(B) (Janbu, Bjerrum dan Kjaernsli) (Hardiyatmo, 2010) 

 

 

 

Tabel 2.16  Modulus Elastisitas Tanah (Es) 

Macam Tanah E (kN/m2) 
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Lempung: 

Sangat Lunak 

Lunak 

Sedang 

Keras 

Berpasir 

 

300 – 3000 

2000 – 4000 

4500 – 9000 

7000 – 20000 

30000 – 42500 

Pasir: 

Berlanau 

Tidak Padat 

Padat 

 

5000 – 20000 

10000 – 25000 

50000 – 100000 

Pasir dan Kerikil: 

Padat 

Tidak Padat 

 

80000 – 200000 

50000 – 140000 

Lanau 2000 – 20000 

Loess 15000 – 60000 

Serpih (Shales) 140000 – 1400000 

(Sumber: Mekanika Tanah 1, Hardiyatmo) 

2.7.2   Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement)  

 Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan isi tanah jenuh secara perlahan-

lahan dengan permeablitas rendah akibat keluarnya air pori. Proses tersebut 

berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori yang disebabkan oleh kenaikan 

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

2.7.3  Konsolidasi Pada Tanah yang Terkonsolidasi Normal 

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

Sc = 
e0−e

1+ e0
 . H ..................................................................................................(2.42) 

Dengan subtitusi persamaan menjadi: 

Sc = 
e0−e

1+ e0
 . H = 

H

1+ e0
 . Cc . Log 

P0+ ∆P

Po
..............................................................(2.43) 

Keterangan: 

Sc :Penurunan konsolidasi (m) 

H :Tebal lapisan tanah (m) 

Cc :Indeks pemampatan 

e :Angka pori tanah 

Po :Tekanan overburden efektif awal, yaitu tegangan efektif sebelum 

beban bekerja (ton/m2) 
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Δp :Tambahan tegangan akibat beban pondasi (ton/m2) 

Cc = 0,009 x (LL-10) .......................................................................................(2.44) 

Keterangan: 

Cc :Indeks pemampatan (Compression Index) 

LL :Batas cair 

Po = γ1 x h1 + (γ sat – γw) x h2............................................................................(2.45) 

Δp  = 
A0

A1
 . q  .......................................................................................................(2.46) 

Keterangan: 

Po :Tegangan efektif pada lapisan tanah (t/m2) 

Δp :Perubahan tegangan pada lapisan tanah (t/m2) 

 

2.8 Penentuan Daya Dukung Ijin dan Faktor Keamanan 

Daya Dukung ijin pondasi tiang untuk beban aksial Qa atau Qall diperoleh 

dengan membagi daya ultimit diperoleh dengan membagi faktor keamanan FK baik 

secara keseluruhan maupun secara terpisah dengan menerapkan faktor keaman daya 

dukung selimut tiang dan pada tahanan ujungnya. Karena itu daya dukung tiang 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

𝑄𝑎 =
𝑄𝑢

𝐹𝐾
............................................................................................................(2.55) 

Atau 

𝑄𝑎 =
𝑄𝑝

𝐹𝐾 𝑢𝑗𝑢𝑛𝑔
+

𝑄𝑠

𝐹𝐾 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡
...............................................................................(2.56) 

 

 Untuk menentukan faktor keamanan  dapat digunakan klasifiksi struktural 

bangunan menurut Pugsley (1966) sebagai berikut: 

1. Bangunan monumental, umumnya memeiliki umur rencana melebihi 100 

tahun, seperti tugu Monas, monumen Garuna Wisnu Kencana, jembatan-

jembatan besar dan lain lain. 

2. Bangunan permanen, umumnya adalah bangunan gedung, jembatan, jalan 

raya, dan jalan kereta api, dan memiliki umur rencana 50 tahun. 
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3. Bangunan sementara, umumnya rencana bangunan kurang dari 25 tahun, 

bahkan mungkin hanya beberapa saat sajaselama masa kontruksi. 

 Faktor lain kemudian ditentukan berdasrkan tingkat pengendalianya pada 

saat kontruksi. 

1. Pengendalian Baik : kondisi tanah cukup Hoogendan kontriksi didasarkan 

pada program penyelidikan geoteknik yang tepat dan profesional,terdapat 

informasi uji beban di atau di dekat lokasi proyek dan pengawasan proyek 

dilaksanakan secara ketat. 

2. Pengendalian Normal : situasi yang paling umum hampir sama dangan yang 

di atas, tetapi kondisi tanah bervariasi dan tidak tersedia data pengujian Tiang. 

3. Pengendalian kurang : tidak ada uji pembebanan, kondisi tana sulit dan 

bervariasi, pengawasan pekerjaan kurang,tetapipengujian geoteknik 

dilaksanakan dengan baik. 

4. Pengendalian Buruk : kondisi tanah amat buruk dan sukar ditentukan, 

penyelidikan geoteknik tidak memadai. (Manual Pondasi Tiang, UNPAR). 

Berdasarkan faktor diatas maka faktor keamanan dapat ditentukan berdasarkan 

Tabel 2.17 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.17 Faktor Kemanan untuk Pondasi Tiang 

Spesifikasi 

Struktur 

Bangunan 

Bangunan 

Monumental 

Bangunan 

Permanen 

Bangunan 

Sementara 
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Stabilitas 

kegagalan yang 

dapat diterima 

10,5 10,4 10,3 

FK (Pengendalian 

Baik) 

2,3 2 1,4 

FK (Pengendalian 

Normal) 

3 2,5 2 

FK (Pengendalian 

Kurang) 

3,5 2,8 2,3 

FK (Pengendalian 

Buruk) 

4 3,4 2,8 

Sumber: Manual Pondasi Tiang, UNPAR 

 

2.9 Kontrol Spesifikasi Tiang Pancang 

Analisa momen yang terjadi pada tiang pancang untuk kontrol spesifikasi 

yang akan dipakai dihitung  berdasarkan  kebutuhan  pada  waktu pengangkatan. 

Pengangkatan dibedakan menjadi dua yaitu pengangkatan lurus dan pengangkatan 

miring. 

2.9.1 Pengangkatan Lurus 

 Kondisi pengangkatan lurus pada tiang pancang dapat dilihat pada Gambar 

2.18. 

M1  = 
1

2
 . q . a2 .....................................................................................................................................................(2.47) 

M2  = 
1

8
 . q . (L-2a)2 - 

1

2
 . q . a2 ................................................................................................................(2.48) 
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Gambar 2.19 Kondisi Pengangkatan Lurus Tiang Pancang 

M1  =  M2 

1

 2
 . q . a2  = 

1

8
 . q . (L-2a)2 - 

1

2
 . q . a2 

4a2 + 4a.L – L2  = 0  ............................................................................(2.49) 

2.9.2 Pengangkatan Miring 

 Kondisi pengangkatan miring pada tiang pncang dapat dilihat pada Gambar 

2.19. 

M1 = 
1

2
 . q . a2  

R1 = 
1

2
 . q . (L-a) -  

 
1

2
 .q.𝑎2

𝐿−2
 

   = 
q .(L−a) 

2
 .-  

 q .  𝑎 2

2(𝐿−𝑎)
 

   = 
q . 𝐿2−2 .  a .  q .  L 

2 (𝐿−𝑎)
 

Mx = R1 . x - 
1

2
 . q . x2  .......................................................................(2.50) 

Syarat ekstrim: 

𝑑𝑀𝑥

𝑑𝑥
 = 0 

R1 – q . x = 0 .....................................................................................(2.51) 
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Gambar 2.20 Kondisi Pengangkatan Miring Tiang Pancang 

Maka: 

x = 
𝑅1

𝑞
 = 

 𝐿2−2 .  a .  L 

2 (𝐿−𝑎)
  ..........................................................................................(2.52) 

Mmax  = M2 = R1 
 𝐿2−2 .  a .  L 

2 (𝐿−𝑎)
 - 

1

2
 q {

 𝐿2−2 .  a .  L 

2 (𝐿−𝑎)
}

2

= 
1

2
 q 

 𝐿2−2 .  a .  L 

2 (𝐿−𝑎)
.......................(2.53) 

M1 = M2 

1

2
 . q . a2 = 

1

2
 q 

 𝐿2−2 .  a .  L 

2 (𝐿−𝑎)
 

a =  
 𝐿2−2 .  a .  L 

2 (𝐿−𝑎)
 

2a2 - 4a.L + L2 = 0 ............................................................................................(2.54) 

Keterangan : 

q :Berat sendiri tiang pancang (ton/m) 

L :Panjang tiang pancang (m) 

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

keadaan yang paling menentukan. 

 


