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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pondasi 

Pada dasarnya perencanaan suatu bangunan terdiri dari perencanaan 

struktur atas (upper structure) dan struktur bawah (sub structure). Struktur atas 

meliputi bagian bangunan yang berada diatas tanah seperti kolom, balok, pelat dan 

lain-lain. Struktur bawah meliputi bagian struktur yang berada dibawah tanah, 

dalam hal ini yang dimaksud adalah pondasi. 

Hardiyatmo, H.C. (2002:79) menjelaskan pondasi adalah komponen 

struktur terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau 

batuan yang berada di bawahnya. Secara umum pondasi dibagi menjadi dua 

klasifikasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal diartikan 

sebagai pondasi yang hanya mampu menerima beban relatif kecil dan secara 

langsung menerima beban bangunan. Pondasi dalam diartikan sebagai pondasi yang 

mampu menerima beban bangunan yang besar dan meneruskan beban bangunan ke 

tanah keras atau batuan yang sangat dalam. Macam-macam contoh jenis pondasi 

ditunjukkan dalam Gambar 2.1. Berikut adalah jenis-jenis pondasi : 

1. Pondasi dangkal 

a. Pondasi memanjang (continuous footing) 

Pondasi memanjang atau lebih dikenal dengan pondasi batu kali 

digunakan untuk menopang sederetan kolom-kolom yang jaraknya 

berdekatan atau digunakan untuk menopang dinding memanjang. Bahan 

untuk pondasi ini bisa menggunakan batu pecah atau batu kali atau 

pasangan bata dan cor beton tanpa tulangan. 

b. Pondasi telapak (spread footing) 

Pondasi telapak digunakan sebagai tumpuan kolom yang berdiri 

sendiri. Pondasi ini terbuat dari beton bertulang yang dibentuk menyerupai 

papan atau telapak dan memiliki ketebalan tertentu. Untuk bangunan 

bertingkat, pondasi telapak cocok untuk diterapkan. 

5 
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c. Pondasi rakit (raft foundation) 

Pondasi rakit digunakan apabila suatu bangunan terletak pada tanah 

lunak atau pada tanah yang dirasa mempunyai daya dukung tanah rendah. 

Pondasi ini juga biasa digunakan pada bangunan yang memiliki basement. 

2. Pondasi dalam  

a. Pondasi sumuran (pier foundation) 

Pondasi sumuran atau kaison diartikan sebagai pondasi yang 

tersusun atas pipa beton yang ditanam dalam tanah membentuk sumur 

kemudian dicor di tempat menggunakan bahan batu belah dan beton 

sebagai isinya. Pondasi ini dapat diterapkan pada lahan-lahan konstruksi 

yang kedalaman lapisan tanah kerasnya berkisar 3-5 meter. 

Peck, dkk (1953) dalam Hardiyatmo, H.C. (2002:80) memberi 

perbedaan antara pondasi sumuran dengan pondasi dangkal menurut nilai 

kedalaman (Df) dibagi lebarnya (B). Untuk pondasi sumuran Df/B > 4, dan 

untuk pondasi dangkal Df/B ≤ 1. 

b. Pondasi tiang (pile foundation) 

Pondasi tiang digunakan untuk menopang bangunan jika permukaan 

tanah keras terletak sangat dalam. Pondasi tiang cocok diterapkan pada 

bangunan-bangunan tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh gaya-gaya 

penggulingan akibat beban horisontal, dapat juga mendukung bangunan 

dalam menahan gaya uplift. Gambar 2.2 menunjukkan panjang 

maksimum dan beban maksimum untuk jenis-jenis pondasi tiang yang 

umum diterapkan di lapangan. Dalam mendesain pondasi tiang untuk suatu 

konstruksi mutlak diperlukan : 

- Data tentang tanah dasar. Dalam hal ini perlu melakukan pengujian 

Sondir dan Boring untuk mendapatkan data tanah. 

- Daya dukung tiang tunggal dan tiang kelompok. 

- Analisa gesekan negatif kulit tiang (negative skin friction), karena 

termasuk beban tambahan. 
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Ada beberapa maksud digunakannya pondasi tiang, antara lain : 

- Untuk memindahkan beban bangunan yang terletak di atas air atau 

tanah lunak, ke tanah pendukung yang kuat. 

- Untuk memindahkan beban ke tanah yang labil sampai kedalaman 

tertentu sehingga pondasi mampu mendukung dengan cukup beban 

tersebut oleh gesekan kulit tiang dengan tanah di sekelilingnya. 

- Untuk mengangkerkan suatu konstruksi yang disebabkan oleh gaya 

uplift akibat pressure hidrostatis atau momen penggulingan. 

- Untuk menahan gaya lateral dan gaya yang arahnya diagonal. 

- Untuk memadatkan tanah yang dominan pasir, sehingga kapasitas 

dukungnya bertambah. 

- Untuk mendukung pondasi yang lapisan tanahnya mudah tergerus air. 

 

Gambar 2.1. Macam-macam bentuk pondasi. (a) pondasi memanjang. (b) pondasi telapak. 

(c) pondasi rakit. (d) pondasi sumuran. (e) pondasi tiang. 

(Sumber: Hardiyatmo, H.C. 2002:80) 
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Gambar 2.2. Panjang maksimum dan beban maksimum untuk macam-macam tipe tiang yang 

umum di lapangan (Carson, 1965) 

(Sumber: Hardiyatmo, H.C. 2008:291) 

 

Tiang pancang (spun pile) merupakan struktur bawah pondasi yang 

berfungsi untuk meneruskan, memindahkan atau mentransferkan beban-

beban dari struktur atas ke lapisan tanah keras yang dalam. Secara umum 

kebanyakan tiang pancang dalam pelaksanaan di lapangan langsung 

dipancangkan ke dalam tanah. Tiang pancang dipancangkan tegak lurus ke 

dalam tanah, tetapi jika diperlukan untuk menahan beban horisontal maka 

tiang pancang bisa dipancangkan miring (batter pile). 

Menurut Sardjono (1996:1) pemakaian tiang pancang dipergunakan 

untuk pondasi bangunan dimana tanah dasar di bawah bangunan tersebut 

tidak mempunyai daya dukung (bearing capacity) yang cukup untuk 

menopang berat bangunan dan bebannya, atau apabila tanah keras 

mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan 

bebannya letaknya sangat dalam. Berikut macam-macam tiang pancang 

berdasarkan cara pemindahan beban: 

1. Point bearing pile (end bearing pile) 

Point bearing pile adalah tiang pancang dengan tahanan ujung yang 

meneruskan beban bangunan melalui ujung pondasi ke tanah keras. 
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2. Friction pile 

Friction pile adalah tiang pancang yang meneruskan beban 

bangunan ke tanah melalui gesekan kulit tiang (skin friction) dengan tanah 

disekelilingnya. 

 

2.2. Pembebanan 

2.2.1. Beban Vertikal (Gravitasi) 

Beban gravitasi adalah beban yang bekerja tegak lurus ke bumi, vertikal ke 

bumi, beban yang secara alami dimiliki oleh setiap benda di muka bumi. 

 

2.2.1.1. Beban Mati atau Dead Load (DL)  

Beban mati meliputi semua bagian komponen stuktur yang bersifat tetap 

termasuk segala unsur tambahannya. Beban mati adalah berat total bahan 

konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, 

tangga, dinding partisi tetap, finishing, klading gedung dan komponen arsitektural 

dan struktural lainnya serta peralatan layan terpasang lain termasuk berat keran 

(SNI 1727-2013:15). Tabel 2.1. dibawah menyediakan macam-macam berat 

sendiri bahan bangunan dan komponen gedung menurut SNI 1727-1989. 

Tabel 2.1.  Berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung 

 

 

2.2.1.2. Beban Hidup atau Live Load (LL) 

Beban hidup adalah beban yang dihasilkan oleh pengguna dan penghuni 

bangunan gedung atau struktur lain yang bukan termasuk beban konstruksi dan 

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

Bahan/Komponen Gedung Berat Jenis

Penggantung langit-langit 7 kg/m²

Penutup lantai 24 kg/m²

Plafon 11 kg/m²

Penutup atap genting dengan reng dan usuk 50 kg/m²

Pasangan setengah bata merah 250 kg/m²

Beton 2.200 kg/m³

Beton bertulang 2.400 kg/m³

Baja 7.850 kg/m³

Sumber: SNI 1727-1989:2-3
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atau beban mati (SNI 1727-2013:18). Besarnya beban hidup pada tiap lantai gedung 

ditentukan sesuai fungsi bangunan gedung yang telah disediakan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2.  Beban hidup tiap lantai gedung 

 

 

2.2.2. Beban Horisontal (Lateral) 

Beban lateral atau horisontal adalah gaya yang bekerja pada bangunan 

yang bersifat horisontal dengan arah yang tidak menentu atau mendatar relatif 

sejajar permukaan bumi. 

 

2.3.2.1. Beban Gempa atau Earthquake (E) 

Beban gempa adalah beban statik ekivalen yang bekerja pada gedung atau 

bagian gedung lain dengan menirukan pengaruh dari gerakan permukaan tanah 

akibat gempa itu. Menurut SNI 1726-2012:13 menentukan tata cara pengaruh 

a Lantai dan tangga rumah tinggal, kecuali yang disebut dalam b 200 kg/m²

b Lantai dan tangga rumah tinggal sederhana dan gudang-gudang tidak

penting yang bukan untuk toko, pabrik atau bengkel 125 kg/m²

c Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, toserba, restoran, hotel

asrama dan rumah sakit 250 kg/m²

d Lantai ruang olah raga 400 kg/m²

e Lantai ruang dansa 500 kg/m²

f Lantai dan balkon-dalam dari ruang-ruang untuk pertemuan yang lain

dari pada yang disebut dalam a s/d e, seperti masjid, gereja, ruang

pagelaran, ruang rapat, bioskop dan panggung penonton dengan

tempat duduk tetap 400 kg/m²

g Panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap atau untuk

penonton yang berdiri 500 kg/m²

h Tangga, bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam c 300 kg/m²

i Tangga, bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam d, e, f dan g 500 kg/m²

j Lantai ruang pelengkap dari yang disebut dalam c, d, e, f dan g 250 kg/m²

k Lantai untuk: pabrik, bengkel, gudang, perpustakaan, ruang arsip, toko

buku, toko besi, ruang alat-alat dan ruang mesin, harus direncanakan

terhadap beban hidup yang ditentukan tersendiri, dengan minimum 400 kg/m²

l Lantai gedung parkir bertingkat:

- Untuk lantai bawah 800 kg/m²

- Untuk lantai tingkat lainnya 400 kg/m²

m Balkon-balkon uang menjorok bebas keluar harus direncanakan

terhadap beban hidup dari lantai ruang yang berbatasan, dengan

minimum 300 kg/m²

Sumber: SNI 1727-1989:6
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gempa rencana yang harus ditinjau dalam perencanaan dan evaluasi struktur 

bangunan gedung dan non gedung serta berbagai dan peralatannya secara umum. 

Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlewati 

besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2 persen (SNI 

1726-2012:13). Adapun tahapan dalam menganalisa beban gempa rencana adalah 

sebagai berikut : 

1. Tentukan kategori resiko struktur bangunan dan faktor keutamaan. 

Kategori resiko struktur bangunan untuk gedung dan non-gedung 

disajikan dalam Tabel 2.3 pengaruh gempa terhadap struktur yang ditinjau 

harus dikalikan dengan faktor keutamaan (Ie) dalam Tabel 2.4 (SNI 1726-

2012:13). 

Tabel 2.3. Kategori resiko bangunan gedung dan non-gedung 

 
  

Jenis Pemanfaatan
Kategori 

Resiko

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat

terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain :

─     Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan

─     Fasilitas sementara

─     Gedung penyimpanan

─     Rumah jaga dan struktur kecil lainnya

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori risiko I,III,IV,

termasuk, tapi tidak dibatasi untuk :

─     Perumahan

─     Rumah toko dan rumah kantor

─     Pasar

─     Gedung perkantoran

─     Gedung apartemen/ rumah susun

─     Pusat perbelanjaan/ mall

─     Bangunan industri

─     Fasilitas manufaktur

─     Pabrik

I

II



12 
 

Tabel 2.3. Lanjutan 

 
Sumber: SNI 1726-2012:14-15 

  

Jenis Pemanfaatan
Kategori 

Resiko

Gedung dan non gedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa manusia pada saat

terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk :

─     Bioskop

─     Gedung pertemuan

─     Stadion

─     Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat

─     Fasilitas penitipan anak

─     Penjara

─     Bangunan untuk orang jompo

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori risiko IV, yang memiliki

potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar dan/atau gangguan massal

terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi kegagalan , termasuk, tapi tidak

dibatasi untu :

─     Pusat pembangkit listrik biasa

─     Fasilitas penanganan air

─     Fasilitas penanganan limbah

─     Pusat komunikasi

Gedung dan non gedung yang tidak termasuk kedalam kategori risiko IV, (termasuk,

tetapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, proses, penanganan, penyimpanan,

penggunaan atau tempat pembuangan bahan bakar berbahaya, bahan kimia

berbahaya, limbah berbahaya, atau bahan yang mudah meledak) yang mengandung

bahan beracun atau peledak dimana jumlah kandungan bahannya melebihi nilai batas

yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan cukup menimbulkan bahaya bagi

masyarakat jika terjadi kebocoran.

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang penting, termasuk,

tetapi tidak dibatasi untuk :

─     Bangunan-bangunan monumental

─     Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan

─     Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan

unit gawat darurat

─     Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi, serta garasi

kendaraan darurat

─     Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai, dan tempat

perlindungan darurat lainnya

─     Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi dan fasilitas lainnya

untuk tanggap darurat

─     Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan pada

saat keadaan darurat

─     Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, tangki penyimpanan

bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, tangki air pemadam

kebakaran atau struktur rumah atau struktur pendukung air atau material atau

peralatan pemadam kebakaran) yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat

keadaan darurat

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi struktur

bangunan lain yang masuk ke dalam kategori risiko IV.

IV

III
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Tabel 2.4. Faktor keutamaan gempa, Ie 

 
Sumber: SNI 1726-2012:15 

2. Tentukan klasifikasi situs 

Klasifikasi situs diperoleh berdasarkan kondisi tanah di lapangan. 

Klasifikasi situs pada Tabel 2.5 di bawah berlaku untuk tanah dengan 

kedalaman sampai 30 meter dari permukaan tanah. 

Tabel 2.5. Klasifikasi situs 

 
Sumber: SNI 1726-2012:17-18 

 Tanah yang mengandung beberapa jenis lapisan, harus dibagi kedalam 

kelompok yang diberi angka 1 hingga n. n adalah jumlah lapisan tanah sampai 

kedalaman 30 meter di atas permukaan tanah. Lapisan n berupa tanah kohesif 

dan non-kohesif, k adalah jumlah lapisan tanah kohesif dan m adalah jumlah 

Kategori resiko Faktor keutamaan gempa, Ie

I atau II 1,0

III 1,25

IV 1,50

Kelas Situs Vs  (m/detik) N  atau N ch S u  (kPa)

SA  (batuan keras) >1500 N/A N/A

SB  (batuan) 750 sampai 1500 N/A N/A

SC  (tanah keras, sangat

padat   dan   batuan

lunak)

SD  (tanah sedang) 175 sampai 350 15 sampai 50 50 sampai 100

SE  (tanah lunak) <175 <15 < 50

 Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3 m tanah dengan

 karateristik sebagai berikut :

 1. Indeks plastisitas, PI  > 20,

 2. Kadar air, w  ≥ 40%,

 3. Kuat geser niralir S u  < 25 kPa

SF (tanah khusus yang  Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari

membutuhkan  karakteristik berikut:

investigasi geoteknik    ̶  Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban gempa seperti

spesifik dan analisis      mudah likuifaksi, lempung sangat sensitif, tanah tersementasi lemah

respons spesifik-situs    ̶  Lempung sangat organik dan/atau gambut (ketebalan H > 3 m)

yang mengikuti 6.10.1)    ̶  Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H > 7,5 m dengan

     Indeks Plastisitas PI  > 75)

 Lapisan lempung lunak/setengah teguh dengan ketebalan H  > 35 m 

 dengan S u  < 50 kPa

CATATAN: N/A = tidak dapat dipakai

350 sampai 750 >50 ≥100
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lapisan tanah non-kohesif. Sedangkan i adalah lapisan tanah dintara lapisan 

tanah 1 hingga n. 

Dalam studi ini klasifiksi situs menggunakan metode tahanan penetrasi 

standar lapangan rata-rata. Menurut SNI 1726-2012:19 nilai N untuk tanah 

kohesif, non-kohesif, dan lapisan batuan dirumuskan sebagai berikut : 

 N =  
∑ di

n
i=1

∑
di
Ni

n
i=1 

      .………  [2.1] 

 Keterangan : 

 di = tebal setiap lapisan antara kedalaman 0-30 meter. 

 Ni = nilai tahanan penetrasi standar 60% energi (N60). 

3. Tentukan parameter percepatan tanah (Ss dan S1) 

Untuk mendapatkan nilai SS dan S1 dapat melakukan analisa melalui 

aplikasi desain spektra Indonesia 2011 yang dapat di akses pada alamat berikut: 

puskim.pu.go.id. 

4. Tentukan faktor koefesien situs. 

Menurut SNI 1726-2012:21 penentuan respons spektral percepatan 

gempa MCER di permukaan tanah, diperlukan suatau faktor amplifikasi 

seismik pada perioda 0,2 detik dan perioda 1 detik. Faktor amplifikasi meliputi 

faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran perioda pendek (Fa) 

(Tabel 2.6) dan faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran 

perioda 1 detik (Fv) (Tabel 2.7). Pengaruh klasifikasi situs harus ditentukan 

dengan perumusan berikut: 

 SMS = Fa × Ss      .………  [2.2a] 

 SM1 = Fv × S1      .………  [2.2b] 

 Keterangan : 

 Ss = parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan 

untuk perioda pendek. 
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 S1 = parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan 

untuk perioda 1,0 detik. 

 
Tabel 2.6. Koefisien situs, Fa 

 
Sumber: SNI 1726-2012:22 

Tabel 2.7. Koefisien situs, Fv 

 
Sumber: SNI 1726-2012:22 

5. Hitung parameter percepatan spektral desain. 

Menurut SNI 1726-2012:22 parameter percepatan spektral desain untuk 

perioda pendek, SDS dan pada perioda 1 detik, SD1 , harus ditentukan melalui 

perumusan berikut : 

SDS = 
2

3
 × SMS    ; SD1 = 

2

3
 × SM1      .………  [2.3] 

6. Spektrum respons desain 

 Kurva spektrum respons desan harus dikembangkan dengan mengacu 

Gambar 2.3 dan mengikuti ketentuan di bawah ini : 

Kelas 

situs

S s   ≤ 0,25 S s  = 0,5 S s  =0,75 S s  = 1,0 S s  ≥ 1,25

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

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

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

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

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

SF

  CATATAN :

(a) Untuk nilai-nilai antara S s  dapat dilakukan interpolasi linier

(b) SS = Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs-spesifik,

 lihat 6.10.1

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan pada 

perioda pendek, T=0,2 detik, S s

SSꚝ

Kelas 

situs

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

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

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

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

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

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

SF

  CATATAN :

(a) Untuk nilai-nilai antara S 1 dapat dilakukan interpolasi linier

(b) SS = Situs yang memerlukan investigasi geoteknik dan analisis respons situs-

 spesifik, lihat 6.10.1

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan pada 

perioda 1 detik, S 1

SSꚝ



16 
 

a. Untuk perioda yang lebih kecil dari T0 spektrum respons percepatan desain, 

Sa, harus diambil dari persamaan : 

Sa = SDS [0,4 + 0,6 
𝑇

𝑇0
]      .………  [2.4a] 

b. Untuk perioda yang lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil 

dari atau sama dengan Ts, spektrum respons percepatan desain, Sa, sama 

dengan SDS; 

c. Untuk perioda yang lebih besar dari Ts, spektrum respons percepatan 

desain, Sa, diambil berdasarkan persamaan; 

Sa = 
SD1

T
       .………  [2.4b] 

 Keterangan : 

 T = perioda getar fundamental struktur. 

      T0 = 0,2 × 
SD1

SDs
       .………  [2.4c] 

      Ts = 
SD1

SDs
       .………  [2.4d] 

  

 

Gambar 2.3. Spektrum respons desain 

(Sumber: SNI 1726-2012:23) 
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Tabel 2.8. Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada perioda 

pendek 

 
Sumber: SNI 1726-2012:24 

Tabel 2.9. Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada perioda 1 

detik 

 
Sumber: SNI 1726-2012:25 

7. Kombinasi sistem perangkai dalam arah yang berbeda 
 

Tabel 2.10. Faktor R, Cd, dan Ω0 untuk sistem penahan gempa 

 
Sumber: SNI 1726-2012:36 

I atau II atau III IV

S DS  < 0,167 A A

0,167 ≤ S DS  < 0,33 B C

0,33 ≤ S DS  < 0,50 C D

0,50 ≤ S DS D D

Kategori risiko
Nilai S DS

I atau II atau III IV

S D1  < 0,167 A A

0,067 ≤ S D1  < 0,133 B C

0,133 ≤ S D1  < 0,20 C D

0,20 ≤ S D1 D D

Nilai S D1
Kategori risiko

B C Dᵈ Eᵈ Fᵉ

A. Sistem dinding penumpu

B. Sistem Rangka bangunan

C. Sistem rangka pemikul momen

1. Rangka baja pemikul momen khusus 8 3 5½ TB TB TB TB TB

2. Rangka batang baja pemikul momen khusus 7 3 5½ TB TB 48 30 TI

3. Rangka baja pemikul momen menengah 4½ 3 4 TB TB 10ᵑ׳ᴵ TIᵑ TIᴵ

4. Rangka baja pemikul momen biasa 3½ 3 3 TB TB TIᵑ TIᵑ TIᴵ

5. Rangka beton bertulang pemikul momen 8 3 5½ TB TB TB TB TB

  khusus

6. Rangka beton bertulang pemikul momen 5 3 4½ TB TB TI TI TI

  menengah

7. Rangka beton bertulang pemikul momen biasa 3 3 2½ TB TI TI TI TI

8. Rangka baja dan beton komposit pemikul 8 3 5½ TB TB TB TB TB

  momen khusus

9. Rangka baja dan beton komposit pemikul 5 3 4½ TB TB TI TI TI

  momen menengah

10. Rangka baja dan beton komposit terkekang 6 3 5½ 48 48 30 TI TI

    parsial pemikul momen

11. Rangka baja dan beton komposit pemikul 3 3 2½ TB TI TI TI TI

    momen biasa

12. Rangka baja canai dingin pemikul momen 3½ 3ᵒ 3½ 10 10 10 10 10

 khusus dengan pembautan

Batasan sistem struktur dan 

batasan tinggi struktur, h n  (m)ᶜ

Kategori desain seismik

Sistem penahan-gaya seismik

Koefesien 

 

modifikasi 

 respons, 

R ᵅ

Faktor 

kuat-

lebih 

sistem, 

Ω0 ᵍ

Faktor 

pembesa

ran 

defleksi,  

C d ꚝ
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Menurut SNI 1726-2012:34 sistem penahan gaya gempa yang berbeda 

diijinkan untuk digunakan, untuk menahan gaya gempa di masing-masing arah 

kedua sumbu ortogonal struktur. Bila sistem yang berbeda digunakan, masing-

masing nilai R, Cd, dan Ω0 harus dikenakan pada setiap sistem, termasuk 

batasan sistem struktur. 

8. Periode fundamental pendekatan 

Menurut SNI 1726-2012:55 sebagai alternatif pada pelaksanaan analisis 

untuk menentukan perioda fundamental struktur, T, diijinkan secara langsung 

menggunakan perioda bangunan pendekatan, Ta, yang dihitung sesuai 

persamaan berikut : 

  Ta = Ct × hn
x       .………  [2.5a] 

Dimana Ta tidak boleh lebih besar dari Tmax : 

  Tmax = Cu × Ta     .………  [2.5b] 

  Keterangan : 

   Ta  = perioda fundamental pendekatan (detik). 

   Tmax = perioda fundamental pendekatan maximum (detik). 

  hn  = ketinggian struktur (m), di atas dasar sampai tingkat  

 tertinggi.   

  Ct & x = ditentukan dalam Tabel 2.11. 

 
Tabel 2.11. Nilai parameter perioda pendekatan Ct dan x 

 
Sumber: SNI 1726-2012:36 

 

 

Tipe Struktur C t x

Sistem rangka pemikul momen dimana rangka memikul 100 persen gaya

gempa yang disyaratkan dan tidak dilingkupi atau dihubungkan dengan

komponen yang lebih kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi jika

dikenai gaya gempa

Rangka baja pemikul momen 0,0724ᵅ 0,8

Rangka beton pemikul momen 0,0466ᵅ 0,9

Rangka baja dengan bresing eksentrisitas 0,0731ᵅ 0,75

Rangka baja dengan bresing terkekang terhadap tekuk 0,0731ᵅ 0,75

Semua sistem struktur lainnya 0,0488ᵅ 0,75
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Tabel 2.12. Koefisien batas atas pada perioda yang dihitung 

 
Sumber: SNI 1726-2012:36 

9. Geser dasar seismik 

Menurut SNI 1726-2012:54 geser dasar seismik, V, dalam arah yang 

ditetapkan harus sesuai dengan persamaan berikut : 

  V = Cs × W      .………  [2.6a] 

  Keterangan : 

  Cs = koefesien respons seismik yang ditentukan. 

  W = berat seismik efektif. 

Koefesien respons seismik, Cs, dapat dihitung menggunakan persamaan 

berikut : 

  Cs = 
SDS

(
R

Ie
)
       .………  [2.6b] 

 Keterangan : 

 SDS = percepatan spektrum respons desain perioda pendek. 

 R = faktor modifikasi respons (Tabel 2.10). 

 Ie = faktor keutamaan gempa yang ditentukan (Tabel 2.4). 

 Nilai Cs pada persamaan di atas nilainya tidak boleh melebihi persamaan 

di bawah ini. 

Cs = 
SD1

T (
R

Ie
)
      .………  [2.6c] 

Dan nilai Cs tidak boleh kurang dari, 

Cs = 0,044 SDS Ie ≥ 0,01     .………  [2.6d] 

  

Parameter percepatan respons spektral desain

pada 1 detik, S D1

≥ 0,4 1,4

0,3 1,4

0,2 1,5

0,15 1,6

≤ 0,1 1,7

Koefesien C u
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  Keterangan : 

  SD1 = percepatan spektrum respons desain perioda 1 detik. 

  T = perioda fundamental struktur (detik). 

10. Distribusi vertikal gaya gempa 

Menurut SNI 1726-2012:57 gaya gempa lateral (Fx) dalam satuan berat 

KN yang timbul di semua tingkat harus ditentukan dari persamaan berikut : 

 Fx = CVX × V                 .………  [2.7a] 

 CVX = 
Wx hx

k

∑ wi hi
kn

i=1

                 .………  [2.7b] 

 Keterangan : 

 CVX  = faktor distribusi vertikal. 

 V  = gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur (KN) 

 wi ; wx = bagian berat seismik efektif total struktur (W) yang 

ditempatkan pada tingkat i atau x. 

 hi ; hx = tinggi dari dasar sampai tingkat i atau x (m). 

 k  = eksponen terkait dengan perioda struktur sebagai berikut: 

= untuk struktur yang mempunyai perioda sebesar 0,5 detik 

atau kurang, k = 1 

= untuk struktur yang mempunyai perioda sebesar 2,5 detik 

atau lebih, k = 2 

= untuk struktur yang mempunyai perioda antara 0,5 sampai 

2,5 detik,  harus sebesar 2 atau harus ditentukan dengan 

interpolasi linier antara 1 dan 2 

 

2.2.3. Analisa Struktur 

Hasil perhitungan dari beban mati, beban hidup dan beban gempa 

kemudian dikombinasikan sesuai dengan kombinasi pembebanan menurut SNI 03-

1727-2013 dan di input ke progam pendukung staad-Pro. Berikut adalah kombinasi 

beban terfaktor yang digunakan dalam metode desain kekuatan menurut SNI 03-

1727-2013:11-12 : 
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1. 1,4D 

2. 1,2D + 1,6L + 0,5 (Lr atau S atau R) 

3. 1,2D + 1,6 (Lr atau S atau R) + (L atau 0,5W) 

4. 1,2D + 1,0W + L + 0,5 (Lr atau S atau R) 

5. 1,2D + 1,0E + L + 0,2S 

6. 0,9D + 1,0W 

7. 0,9D + 1,0E 

Keterangan : 

D = beban mati 

L = beban hidup 

Lr = beban hidup atap 

S = beban salju 

W = beban angin 

E = beban gempa 

  R = beban hujan

2.3. Perhitungan Daya Dukung Tiang 

2.3.1. Daya Dukung Tekan 

Daya dukung tekan tiang yang dimaksud adalah kapasitas dukung tiang 

dalam mendukung beban aksial yang bekerja. Hitungan daya dukung tekan tiang 

dapat dilakukan dengan beberapa cara pendekatan diantaranya bergantung pada 

jenis hasil uji test tanah yang dipakai. 

Analisa daya dukung tekan berdasarkan data N-SPT (Bor Log) dihitung 

mengikuti Persamaan 2.8 (Sosrodarsono dan Nakazawa, 2000:100). 

Ra  =  
Qb

3
  +  

Qs

5
                    .………  [2.8] 

Ra  =  
Ab × qd

3
  +  

∑fi li × U

5
 

Ra =  
(¼ × π × d2) × qd

3
  +  

∑fi li × (π × d)

5
 

Keterangan : 

Ra = daya dukung ijin tiang (ton) 

qd = tahanan dukung terpusat tiang (ton/m2) 
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Ab = luas ujung bawah tiang (m2) 

U = panjang keliling tiang (m) 

li = panjang segmen tiang yang ditinjau (m) 

fi = gaya geser pada selimut segmen tiang yang ditinjau (ton/m2) 

Perkiraan untuk nilai qd diperoleh dari hubungan antara L/D dan qd/N pada 

Gambar 2.4. L adalah panjang ekivalen penetrasi pada lapisan tanah pendukung 

dan D adalah diameter tiang. �̅� adalah nilai rata-rata N pada ujung tiang, yang 

didapatkan dari persamaan dibawah : 

N̅  =  
N1 + N2̅̅ ̅̅

2
                    .………  [2.9] 

Dimana, N1 = nilai N pada ujung tiang 

    N̅2 = nilai rata-rata N pada jarak 4D dari ujung tiang 

Tabel 2.13. Intensitas gaya geser dinding tiang (ton/m2) 

 
Sumber: Suosrodarsono & Nakazawa  (1980:102) 

 

Gambar 2.4. Diagram intensitas daya dukung tanah ujung tiang 

(Sumber: Suosrodarsono & Nakazawa, 1980:101) 

 

Tiang yang dicor

di tempat

Tanah berpasir ( ≤ 10) ( ≤ 12)

Tanah kohesif c atau N ( ≤ 12) atau     ( ≤ 12)

Tiang pracetakJenis 
tanah pondasi

Jenis tiang
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2.3.2. Daya Dukung Tarik ke Atas 

Dalam hal tertentu, tiang pancang didesain untuk menahan gaya tarik ke 

atas. Misalnya untuk menahan momen pergulingan, contohnya pondasi untuk 

menara transmisi, menara air, dan lainnya. Analisa daya dukung tarik ke atas 

pondasi tiang pancang bisa dihitung berdasarkan hasil uji test tanah di lapangan. 

Analisa daya dukung tarik berdasarkan data uji N-SPT (Bor Log) dihitung 

berdasarkan Persamaan 2.10 (Pamungkas & Harianti, 2013:50). 

Pta = 
(∑fi li × Ast) x 0,70

5
 + Wp    .………  [2.10] 

Pta = 
(∑fi li × π × d) x 0,70

5
 + (¼ × π × d2 × Ltiang × 24 kN/m3) 

Keterangan : 

Pta = daya dukung ijin tarik tiang (ton) 

Ast = luas selimut tiang (cm) 

li = panjang segmen tiang yang ditinjau 

fi = gaya geser pada selimut segmen tiang yang ditinjau (ton/m2) 

Wp = berat pondasi (ton) 

 

2.3.3. Daya Dukung Beban Horisontal 

Pondasi tiang didesain dengan memperhitungkan beban-beban lateral 

seperti beban angin, beban gempa, tekanan tanah lateral, dan lainnya. Dalam 

analisis gaya horisontal McNulty (1956) dalam Hardiyatmo, H.C. (2008:205) 

membedakan tiang-tiang menurut model ikatannya dengan pelat penutup tiang. 

Tiang-tiang dibedakan menurut dua tipe, yaitu : 

1. Tiang ujung jepit (fixed end pile). 

2. Tiang ujung bebas (free end pile). 
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Gambar 2.5. Definisi tiang jepit dan tiang bebas (McNulty, 1956) 

(Sumber: Hardiyatmo, H.C. 2008:205) 

Dengan metode Broms untuk tiang panjang dalam tanah kohesif, tahanan 

terhadap gaya lateral akan ditentukan oleh momen maksimum yang dapat ditahan 

tiangnya sendiri (My) (Hardiyatmo, H.C. 2008:216). Nilai f didefinisikan sebagai 

letak momen maksimum, dan dimana pada kedalaman ini gaya lintang pada tiang 

sama dengan nol.  

 f = 
Hu

9 Cu d
              .………  [2.11a] 

1. Untuk tiang pendek 

Hu = 9 Cu D (Lp – 3D
2⁄ )              .………  [2.11b] 

Mmax = Hu (
Lp

2⁄  + 3D
2⁄ )              .………  [2.11c] 

2. Untuk tiang sedang 

My = (9 4⁄ ) Cu d g2 ─ 9 Cu d f (3d 2⁄  + 𝑓 2⁄ )           .………  [2.11d] 

Hu dapat dihitung dengan mengambil Lp = 3D
2⁄  + f + g 

3. Untuk tiang panjang 

Cek momen yang terjadi pada kedalaman (f + 3D/2) lebih kecil dari My. 

Jika Mmax > My maka termasuk tiang panjang. Hu ditentukan oleh persamaan 

berikut : 

Hu = 
2 My

3d 2⁄  + 𝑓 2⁄
              .………  [2.11e] 
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Keterangan : 

My = Momen yang terjadi (kN.m) 

Hu = gaya tahanan lateral ultimit (kN) 

g = kedalaman tiang di bawah kedalaman f (m) 

d = diameter tiang (m) 

Cu = kohesi undrained (kN/m2) 
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Gambar 2.6. Tiang ujung jepit dalam tanah kohesif (Broms, 1964a). 

(a) Tiang pendek (b) Tiang sedang (c) Tiang panjang. 

(Sumber: Hardiyatmo, H.C. 2008:219) 

 

2.4. Menentukan Jumlah Tiang 

Jumlah tiang yang dibutuhkan untuk menahan beban yang bekerja 

tergantung pada besarnya beban aksial maksimum yang diberikan struktur atas. 

Jumlah tiang (n) dapat dihitung dengan membagi gaya aksial yang terjadi dengan 

daya dukung ijin satu tiang. 

n =  
Pmaks

Pa
       .………  [2.12] 

Keterangan : 

 Pmaks = gaya aksial maksimum yang bekerja (ton) 

 Pa = daya dukung satu tiang (ton) 

 

2.5. Efisiensi Kelompok Tiang 

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan seperti yang dijelaskan pada 

Sub Bab 2.4 masih belum sempurna karena daya dukung kelompok tiang bukan 

berarti daya dukung satu tiang dikalikan dengan jumlah tiang. Hal ini karena 

intervensi (tumpang tindihnya) garis-garis tegangan dari tiang-tiang yang 

berdekatan (group action). Pengurangan daya dukung kelompok tiang yang 

disebabkan oleh group action ini biasanya dinyatakan dalam suatu angka efisiensi. 
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Persamaan efisiensi kelompok tiang didasarkan pada susunan tiang, jarak 

dan diameter tiang, dengan mengabaikan panjang tiang, variasi bentuk tiang yang 

meruncing, variasi sifat tanah dengan kedalaman dan pengaruh muka air tanah. 

Perhitungan efisiensi kelompok tiang dapat dihitung berdasarkan persamaan 

Uniform Building Code dari AASHO. 

 

Gambar 2.7. Susunan kelompok tiang pancang 

(Sumber: Sardjono, 1996:61) 

Metode ini mengisyaratkan :   S  ≤  
1,57 × d m n

m+n−2
 

Angka efisiensi satu tiang dalam kelompok (Hardiyatmo, H.C. 2008:143) 

adalah sebagai berikut : 

η  = 1 ─ θ × {
(n − 1) m + (m − 1) n

90 m n
}   .………  [2.13] 

Keterangan: 

η = efisiensi kelompok tiang 

θ = arc tg (d/s) (o) 

d = ukuran penampang tiang (m) 

s = jarak antar tiang, as ke as (m) 

m = jumlah baris tiang 

n = jumlah tiang dalam satu baris 
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2.6. Daya Dukung Kelompok Tiang 

Kapasitas ultimit kelompok tiang dengan memperhatikan faktor efisiensi 

dinyatakan dalam persamaan berikut (Hardiyatmo, H.C. 2008:144) : 

Qg = η × n × Qa      .………  [2.14] 

Keterangan : 

Qg = daya dukung kelompok tiang (ton) 

Qa = daya dukung satu tiang (ton) 

η = efisiensi kelompok tiang  

n = banyaknya tiang 

 

2.7. Distribusi Tekanan pada Pondasi Tiang 

2.7.1. Kelompok Tiang yang Menerima Beban Satu Arah 

Persamaan distribusi tekanan kelompok tiang yang menerima beban satu 

arah (Sardjono, 1996:55) : 

Pmax = 
∑V

n
  ±  

M Xmax

ny ∑X2                 .………  [2.15] 

Keterangan : 

Pmax = beban maximum yang diterima tiang pancang (ton). 

∑V = jumlah total beban vertikal/normal (ton). 

n = banyaknya tiang pancang. 

M = momen yang bekerja pada kelompok tiang (ton.m). 

Xmax = jarak terjauh tiang ke pusat berat kelompok tiang (pile group). 

ny = banyak tiang dalam satu baris sumbu Y (tegak lurus bidang 

momen). 

x2 = jumlah kuadrat jarak tiang-tiang ke pusat berat kelompok tiang. 

 

2.7.2. Kelompok Tiang yang Menerima Beban Dua Arah 

Persamaan distribusi tekanan kelompok tiang yang menerima beban dua 

arah (Sardjono, 1996:57) : 
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Pmax = 
∑V

n
  ±  

My Xmax

ny ∑X2   ±  
Mx Ymax

nx ∑Y2               .………  [2.16] 

Keterangan : 

Pmax = beban maximum yang diterima tiang pancang (ton). 

∑V = jumlah total beban vertikal/normal (ton). 

n = banyaknya tiang pancang dalam kelompok. 

Mx = momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu X (ton.m). 

My = momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu Y (ton.m). 

Xmax = jarak terjauh tiang ke pusat berat kelompok tiang pada sumbu X. 

Ymax = jarak terjauh tiang ke pusat berat kelompok tiang pada sumbu Y. 

nx = banyak tiang dalam satu baris sumbu X. 

ny = banyak tiang dalam satu baris sumbu Y. 

∑x2 = jumlah kuadrat absis-absis tiang pancang. 

∑y2 = jumlah kuadrat ordinat-ordinat tiang pancang. 

 

2.8. Penulangan Tiang Pancang 

Penulangan tiang pancang dihitung berdasarkan kebutuhan kekuatan pada 

waktu pengangkatan tiang. Pengangkatan dibedakan menjadi dua yaitu 

pengangkatan satu titik dan pengangkatan dua titik. 

1. Pengangkatan satu titik 

Penulangan tiang pancang dengan cara pengangkatan satu titik seperti 

Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Pengangkatan tiang satu titik 

(Sumber: Sardjono, 1996:48) 
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Syarat ekstrim : 
dMx

d x
 = 0 

 R1 – gx = 0 

 x =  
R1

g
  = 

L2− 2 a L

2 (L − a)
      ………  [2.32] 

a = 0,290 L      ………  [2.33] 

M1 = ½ × g × a2               ………  [2.34a] 

Mmax  = M2  = ½ × g × 
L2− 2 a L

2 (L − a)
             ………  [2.34b] 

Mx = R1 × x - ½ × g × x2              ………  [2.34c] 

R1 = 
g L2− 2 a g L

2 (L − a)
      ………  [2.35] 

2. Pengangkatan dua titik 

Penulangan tiang pancang dengan cara pengangkatan dua titik seperti 

Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9. Pengangkatan tiang dua titik 

(Sumber: Sardjono, 1996:47) 

a = 0,209 L      ………  [2.36] 

M1 = ½ × g × a2               ………  [2.37a] 

M2   =  
1

8
 × g × (L – 2a)2 - ½ × g × a2            ………  [2.37b] 
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Keterangan : 

L = panjang tiang pancang (m) 

g = berat tiang pancang per satuan panjang 

 =  
¼ × π × d2 

Ltiang

     (kg/m)
 

Kekuatan bahan tiang menurut Tomlinson (1977) dalam Hardiyatmo, H.C. 

(2008:289) menunjukan besarnya momen lentur statis maksimum yang timbul 

akibat pengangkatan dan penggantungan tiang pada titik-titik sepanjang tiang, 

dapat dihitung penulangan betonnya. 

Tabel 2.14.  Pengangkatan tiang dan momen lentur statis maksimum (Tomlinson, 1977) 

 
     Sumber: Hardiyatmo, H.C., 2008:289 

 
Gambar 2.10.  Lokasi titik angkat tiang pancang 

(Sumber: Hardiyatmo, H.C., 2008:291) 
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2.9. Pile Cap 

Di atas kelompok tiang (pile group) biasanya dibuat suatu konstruksi poer 

atau pelat yang mempersatukan kelompok tiang, konstruksi tersebut dinamakan 

pelat pile cap.  Pelat penutup tiang (pile cap) berfungsi untuk meneruskan dan 

menyebarkan beban dari kolom ke tiang-tiang. Tomlinson (1977) dalam 

Hardiyatmo, H.C. (2008:291) menyarankan jarak ujung atas tiang sampai dasar 

pelat penutup tiang (pile cap) diambil 75 mm sampai 100 mm. 

 

Gambar 2.11. Ikatan tiang dengan pelat penutup tiang 

(Sumber: Hardiyatmo, H.C. 2008:292) 

 

Dimensi pile cap dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya jumlah tiang 

dan jarak antar tiang. Jarak antar tiang dalam kelompok tiang menurut Dirjen Bina 

Marga Departemen P.U.T.L. disyaratkan sebagai berikut : 

S ≥ 2,5 ─ 3,0 D      ………  [2.17] 

Keterangan : 

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

D = diameter tiang 

 

Gambar 2.12. Jarak antar tiang dalam kelompok 

(Sumber: Sardjono, 1996:51) 
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1. SNI-03-2847-2002 pasal 9.7 halaman 40-41 

Untuk beton bertulang, tebal selimut beton minimum untuk beton yang dicor 

langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah adalah 75 mm. 

2. SNI-03-2847-2002 pasal 13.12 halaman 109 

Kuat geser pelat dan fondasi telapak di sekitar kolom, beban terpusat, atau 

daerah reaksi ditentukan oleh kondisi terberat dari dua hal berikut : 

a. Aksi balok satu arah dimana masing-masing penampang kritis yang akan 

ditinjau menjangkau sepanjang bidang yang memotong seluruh lebar pelat 

atau fondasi telapak. 

b. Aksi dua arah dimana masing-masing penampang kritis yang akan ditinjau 

haruslah ditempatkan sedemikian hingga parimeter penampang adalah 

minimum. 

3. SNI-03-2847-2002 pasal 17.7 halaman 162 

Ketebalan fondasi telapak di atas lapisan tulangan bawah tidak boleh kurang 

dari 150 mm untuk fondasi telapak di atas tanah; ataupun tidak kurang dari 300 mm 

untuk fondasi telapak di atas pancang. 

 

2.9.1. Penulangan Pile Cap 

Penulangan pile cap dianggap sama dengan penulangan balok pada 

umumnya. Perencanaan tulangan pile cap mempunyai beberapa tahapan menurut 

Dipohusodo, I. (1994) adalah sebagai berikut : 

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

Kperlu =  
Mu

Ø × b × d2      ………  [2.18] 

Keterangan : 

Mu = momen pada balok (kg.m) 

b = lebar balok (m) 

d = tinggi efektif (m) 

 = h – 90 mm 

h = tinggi balok atau pelat (m) 
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2. Rasio penulangan dapat diperoleh dengan persamaan : 

 𝜔 = 0,85 - √0,72 − 1.70 
K

Fc′    ………  [2.19] 

 𝜌 = 𝜔  ×  
Fc′

Fy
                ………  [2.20a] 

 𝜌𝑏 = 
0,85 x Fc′

Fy
 × 𝛽1 × 

600

(600+ Fy)
              ………  [2.20b] 

𝜌maks = 0,75 × 𝜌𝑏                ………  [2.20c] 

𝜌min = 
1,4

Fy
                 ………  [2.20d] 

Keterangan : 

Fc’ = mutu beton (Mpa) 

Fy = mutu baja tulangan (Mpa) 

𝛽1  = 0,85, untuk Fc’ ≤ 30 Mpa 

Pemeriksaan terhadap rasio tulangan tarik harus memenuhi syarat 

berikut: 𝜌min < 𝜌 < 𝜌maks. 

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

perhitungan luas tulangan. Luas tulangan pakai dapat ditentukan dengan 

melihat Tabel 2.15. 

As = 𝜌 × b × drencana      ………  [2.21] 

Keterangan : 

As = luas tulangan (m2) 

𝜌 = rasio tulangan tarik 
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Tabel 2.15. Luas penampang baja tulangan 

 
        Sumber: Dipohusodo, I. 1994:458 

4. Dengan hasil luas tulangan, maka dapat dilanjut dengan merencanakan 

diameter dan jarak tulangan yang disesuaikan dengan hasil hitungan luas 

tulangan  

5. Pemeriksaan terhadap tinggi efektif yang dipakai (dpakai > drencana). 

dpakai = h - selimut beton - ½ ∅tulangan    ………  [2.22] 

6. Hitung tinggi balok tegangan ekuivalen beton (a). 

a  =  
As × Fy

0,85 × Fc′ × b
         ………  [2.23] 

7. Hitung momen nominal penampang (Mn). 

Mn = As × Fy × (d - 
a

2
 )     ………  [2.24] 

8. Hitung momen tahanan penampang (MR). Syarat aman MR ≥ Mu. 

MR = ∅ Mn      ………  [2.25] 

∅ = 0,80 

diameter

batang

(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 28.3 56.5 84.8 113.1 141.4 169.6 197.9 226.2 254.5

8 50.3 100.5 150.8 201.1 251.3 301.6 351.9 402.1 452.4

9 63.6 127.2 190.9 254.5 318.1 381.7 445.3 508.9 572.6

10 78.5 157.1 235.6 314.2 392.7 471.2 549.8 628.3 706.9

12 113.1 226.2 339.3 452.4 565.5 678.6 791.7 904.8 1017.9

13 132.7 265.5 398.2 530.9 663.7 796.4 929.1 1061.9 1194.6

14 153.9 307.9 461.8 615.8 769.7 923.6 1077.6 1231.5 1385.4

16 201.1 402.1 603.2 804.2 1005.3 1206.4 1407.4 1608.5 1809.6

18 254.5 508.9 763.4 1017.9 1272.3 1526.8 1781.3 2035.8 2290.2

19 283.5 567.1 850.6 1134.1 1417.6 1701.2 1984.7 2268.2 2551.8

20 314.2 628.3 942.5 1256.6 1570.8 1885.0 2199.1 2513.3 2827.4

22 380.1 760.3 1140.4 1520.5 1900.7 2280.8 2660.9 3041.1 3421.2

25 490.9 981.7 1472.6 1963.5 2454.4 2945.2 3436.1 3927.0 4417.9

28 615.8 1231.5 1847.3 2463.0 3078.8 3694.5 4310.3 4926.0 5541.8

29 660.5 1321.0 1981.6 2642.1 3302.6 3963.1 4623.6 5284.2 5944.7

32 804.2 1608.5 2412.7 3217.0 4021.2 4825.5 5629.7 6434.0 7238.2

36 1017.9 2035.8 3053.6 4071.5 5089.4 6107.3 7125.1 8143.0 9160.9

40 1256.6 2513.3 3769.9 5026.5 6283.2 7539.8 8796.5 10053 11310

50 1963.5 3927.0 5890.5 7854.0 9817.5 11781 13744 15708 17671

Luas penampang (mm²)

Jumlah batang
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2.9.2. Tinjauan Terhadap Geser 

2.9.2.1. Geser Satu Arah 

Berdasarkan SNI 2847-2013:89 jika hanya gaya geser dan lentur yang 

bekerja, maka kuat yang disumbangkan beton adalah : 

Vc = 0,17 × 𝜆 × √fc′ × bw × d     ………  [2.26] 

Keterangan : 

Vu = gaya geser jarak d dari muka kolom (kN) 

Vc = gaya geser yang disumbangkan beton (kN) 

bw = lebar pondasi (m) 

d = h – d’ 

h = tinggi pelat (m) 

d’ = tebal selimut beton (m) 

𝜆  = 1,0 (untuk beton normal) 

Apabila gaya geser nominal penampang sejarak d dari muka kolom lebih 

kecil atau sama dengan kuat geser beton (Vu ≤ ∅Vc) , maka digunakan tulangan 

geser minimum. Faktor reduksi untuk geser, Ø = 0,75. 

 

2.9.2.2. Geser Dua Arah 

Untuk geser dua arah, tahanan geser beton yang bekerja harus diambil nilai 

terkecil dari beberapa persamaan berikut (SNI 2847-2013:105). 

Vc = 0,17 × ( 1+ 
2

𝛽
 ) × 𝜆 × √fc′ × bo × d             ………  [2.27a] 

Vc = 0,083 × ( 
as ×d

bo
 + 2 ) × 𝜆 × √fc′ × bo × d            ………  [2.27b] 

Vc = 0,33 × 𝜆 × √fc′ × bo × d              ………  [2.27c] 

Keterangan : 

Vu = gaya geser jarak d dari muka kolom (kN) 

Vc = gaya geser yang disumbangkan beton (kN) 

bo = keliling daerah kritis (m) 

d = h – d’ 
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h = tinggi pelat (m) 

d’ = tebal selimut beton (m) 

𝜆  = 1,0 (untuk beton normal) 

𝛽 = rasio perbanding sisi kolom 

as = 40 (kolom interior), 30 (kolom tepi), 20 (kolom sudut) 

 

2.9.3. Perencanaan Sengkang 

Sengkang adalah tulangan yang berfungsi untuk menahan tegangan geser 

dan torsi dalam suatu komponen struktur tertentu. Sengkang umumnya 

menggunakan baja tulangan polos dengan fy 240 Mpa. Dalam merencanakan 

sengkang dapat dihitung dengan mengikuti peraturan SNI 03-2847-2002 pasal 13. 

1. Tinggi efektif penampang (d) 

d = h – 75 mm      ………  [2.28] 

2. Gaya geser tumpuan (Vu) 

Vu = ½ × Wu × L                ………  [2.29a] 

3. Gaya geser penampang kritis (Vu kritis) 

Vuk  =  
L

2⁄  − d

L
2⁄

  × Vu               ………  [2.29b] 

4. Gaya geser (Vc) yang disumbangkan oleh beton. Untuk komponen struktur 

yang memikul geser dan lentur saja berlaku persamaan berikut : 

Vc = 1 6⁄  × √fc′  × bw × d               ………  [2.29c] 

Atau yang lebih terperinci bisa dengan menggunakan Persamaan 2.29d. 

Vc = 
1

7
 (√fc′ + 120 𝜌𝑤 

Vud

Mu
 ) bw d             ………  [2.29d] 

Keterangan : 

Vc = gaya geser beton (kN) 

Vu = gaya geser terfaktor beban luar (kN) 

Mu = momen terfaktor akibat beban luar (kN.m) 
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bw = lebar (mm) 

d = tinggi efektif (mm) 

Fc’ = mutu beton (Mpa atau N/mm2) 

Fy = mutu baja tulangan (Mpa atau N/mm2) 

Nilai besaran 𝑉𝑢𝑑 𝑀𝑢⁄  tidak boleh melebihi 1,0. Apabila diperoleh 

hitungan ØVc ≥ Vu, maka digunakan sengkang minimum. Faktor reduksi 

kekuatan geser ideal beton dikenakan Ø = 0,75 sehingga menjadi kekuatan 

geser beton dan Ø = 0,65 untuk faktor reduksi sengkang (SNI 03-2847-

2002:61). Tempat dimana diperlukan tulangan geser minimum, total luasnya 

ditentukan Persamaan 2.30. 

   Av = 
1

3
 × 

bw s

fy
      ………  [2.30] 

5. Jarak sengkang 

Sebagai pembatas gaya geser rencana (Vu) yang sudah dikalikan dengan 

faktor beban, adalah sama dengan kuat geser beton ditambahkan kuat geser 

tulangan geser. 

Vu  ≤  Ø (Vc + Vs)       ………  [2.31] 

Untuk sengkang vertikal (tegak), Vs dapat dihitung dengan Persamaan 

2.32 (SNI 03-2847-2002:94). Perencanaan jarak sengkang dibagi menjadi 

beberapa segmen dari penampang kritis. 

Vs   = 
Av × fy × d

S
      ………  [2.32] 

Smaks  = ½ × d   >   S     ………  [2.33] 

Keterangan : 

Vs = kuat geser tulangan geser (kN) 

S = jarak sengkang (m) 

Av = 2 × luas tulangan (mm2) 

Fy = mutu baja tulangan (Mpa) 
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Gambar 2.13. Penampang susunan sengkang 

(Sumber: Dipohusodo, I. 1994:114) 

 

2.10. Sambungan Tiang Pancang dan Pile Cap 

Rencana sambungan tiang pancang dengan pile cap direncanakan dengan 

mengacu pada Gambar 2.14. Sambungan direncanakan pada bagian yang 

terbenam dengan menggunakan tulangan beton dimana tiang masih mampu 

menahan momen yang terjadi. 

 

Gambar 2.14. Sambungan tiang pracetak dengan pile cap 

(Sumber: Suosrodarsono & Nakazawa, 1980:123) 

 

2.10.1. Beton Pengisi 

Beton pengisi merupakan bagian yang direncakanan sebagai penampang 

beton bertulang. Luas tulangan longitudinal komponen struktur tidak boleh kurang 

dari 0,01 ataupun lebih dari 0,08 kali luas bruto penampang Ag (SNI 03-2847-

2002:75). Kekuatan beton untuk tiang atau kolom dengan eksentrisitas kecil dalam 
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perencanaan komponen struktur non-prategang yang dibebani lentur atau aksial 

atau kombinasi lentur aksial dengan tulangan sengkang dirumuskan berdasarkan 

Persamaan 2.48a, sementara untuk tulangan spiral mengikuti Persamaan 2.48b. 

Peraturan mengisyaratkan, syarat ØPn ≥ Pu harus terpenuhi. Faktor reduksi 

kekuatan Ø = 0,70 untuk pengikat spiral dan Ø = 0,65 untuk pengikat sengkang. 

ØPn(max) = 0,80 Ø [0,85 fc’ (Ag – Ast) + fy Ast]          ………  [2.34a] 

ØPn(max) = 0,85 Ø [0,85 fc’ (Ag – Ast) + fy Ast]          ………  [2.34b] 

Keterangan : 

   Pn = gaya aksial rencana (kN) 

   fc’ = mutu beton (Mpa atau N/mm2) 

   fy = mutu baja tulangan (Mpa atau N/mm2) 

   Ag = luas penampang beton (mm2) 

   Ast = luas tulangan  (mm2) 

Kekuatan tiang dengan eksentrisitas besar dalam perencanaannya melalui 

beberapa tahapan perhitungan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Penampang lingkaran beton pengisi diekivalenkan menjadi penampang segi 

empat guna menentukan eksentrisitas dalam keadaan seimbang (balance). 

 
a. Tinggi ekivalen,   heq  = 0,80 × dtiang              ………  [2.35a] 

b. Lebar ekivalen,  beq  =  
Atiang

heq
  =  

¼ × π × dtiang
2

0,80 × dtiang
            ………  [2.35b] 

c. Luas tulangan total (Ast) didistribusikan dua lapis, As  = As'  = ½ × Ast 

d. Jarak antar lapis tulangan,  Dseq  = 2 3⁄  × Ds             ………  [2.36a] 

   Ds = tinggi efektif selimut ke pusat tulangan (mm) 

       = dtiang - (2 decking + ½ ∅tulangan + ∅sengkang)      ………  [2.36b] 

2. Cek eksentrisitas rencana (e) terhadap eksentrisitas balance (eb) 

        Cb = 
600

(600+ Fy)
 × deq                 ………  [2.37] 
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        Ab = β1 × Cb                 ………  [2.38] 

Regangan pada tulangan baja, 

        ɛs′ = 
ɛ𝑐 × (Cb− 

Heq − Dseq

2
 )

Cb
                 ………  [2.39] 

Tegangan leleh tulangan baja, 

        fs′ = Es × ɛs′                  ………  [2.40] 

         Es = modulus elastis baja = 200.000 Mpa 

Gaya tekan aksial dalam keadaan balance/seimbang, 

        Pub = (0,85 × fc′ × Ab × Beq) + (As′ × fs′ - As × fy)            ………  [2.41] 

Momen dalam keadaan balance/seimbang, 

        Mub = [(0,85 × fc′ × Ab × Beq) × (½ Heq – ½ Ab)] + [As′ × fs′ × 

      (½ Dseq)] + [As × fy × (½ Dseq)]                 ………  [2.42] 

    e =  
Mu

Pu
                    ………  [2.43a] 

        eb =  
Mub

Pub
                    ………  [2.43b] 

3. Kontrol kapasitas kuat tekan nominal (ØPn) terhadap kuat tekan ultimit (Pu). 

Apabila terjadi keruntuhan tarik maka berlaku Persamaan 2.60 dan apabila 

terjadi keruntuhan tekan maka mengikuti Persamaan 2.61 (Dipohusodo, I. 

1994:320). 

         𝜌𝑠 = 
Ast

Ag
                       ………  [2.44] 

         m = 
fy

0,85 × fc′
                  ………  [2.45] 

    Pn = 0,85 fc′ h2 [√(
0,85 eb

h
− 0,38)2 +

𝜌𝑠 m Ds

2,5 h
  -  (

0,85 × eb

h
 - 0,38)] 

                  ………  [2.46a] 

    Pn = 
As × fy
3 e

Ds
 +1,0

 + 
Ag ×Fc′

9,6 h e

(0,8 h+0,67 Ds)2 + 1,18
                        ………  [2.46b] 
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2.10.2. Panjang Beton Pengisi 

Panjang beton pengisi yang diisyaratkan menurut Sosrodarsono dan 

Nakazawa (1994) mengikuti persamaan dibawah ini: 

L1  = 50 × Ø                    ………  [2.47] 

Keterangan : 

L1 = panjang penambahan beton (mm) 

Ø = diameter tulangan longitudinal untuk pengisi beton (mm) 

 

2.10.3. Panjang Jangkar Penyaluran 

Untuk kondisi tarik, panjang penyaluran tidak boleh kurang dari 300 mm 

dan dihitung mengikuti persamaan berikut (SNI 2847-2013:112). 

Ld = 
fy

1,10 × λ × √fc
 × 

ψt × ψe × ψs
Cb + Ktr

Db

 × Db              ………  [2.48] 

Keterangan : 

Fy = kuat tarik baja tulangan biasa (Mpa) 

λ = beton ringan λ = 0,7 dan beton normal λ = 1,0 

Fc’ = tegangan tekan beton (Mpa) 

Ψt = jika tulangan horizontal dipasang sehingga lebih dari 300 mm beton 

segar dicor di bawah panjang penyaluran atau sambungan, ψt = 1,3. 

Untuk situasi lainnya, ψt = 1,0. 

Ψe = untuk batang tulangan dilapisi epoksi, batang tulangan dilapisi ganda 

bahan seng dan epoksi, atau kawat dilapisi epoksi dengan selimut 

kurang dari 3Db, atau spasi bersih kurang dari 6Db, ψe = 1,5. Untuk 

semua batang tulangan dilapisi epoksi, batang tulangan dilapisi ganda 

bahan seng dan epoksi, atau kawat dilapisi epoksi lainnya, ψe = 1,2. 

Untuk tulangan tidak dilapisi dan dilapisi bahan seng, ψe = 1,0. Hasil 

ψe = tidak perlu lebih besar dari 1,7. 

Ψs = untuk batang tulangan atau kawat ulir D 19 atau yang lebih kecil, ψs 

= 0,8. Untuk batang tulangan D 22 dan yang lebih besar, ψs = 1,0. 
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Cb = yang lebih kecil dari jarak dari pusat batang tulangan atau kawat ke 

permukaan beton terdekat, dan setengah spasi pusat ke pusat batang 

tulangan atau kawat yang disalurka (mm) 

Db = diameter tulangan pokok (mm) 

Untuk nilai-nilai ruas pengekangan, 
Cb + Ktr

Db
  tidak boleh diambil lebih 

besar dari 2,5. Diijinkan untuk menggunakan Ktr = 0 sebagai penyederhanaan 

desain meskipun terdapat tulangan transversal. Nilai Ktr juga dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Ktr =  
40 × Atr

S × n
                   ………  [2.49] 

Keterangan : 

Atr = luas penampang total semua tulangan transversal dalam spasi s, 

(mm2) 

S = spasi pusat ke pusat tulangan longitudinal (mm) 

n = jumlah batang tulangan atau kawat yang disambung atau disalurkan 

sepanjang bidang pembelahan. 

Untuk kondisi tekan, panjang penyaluran tidak boleh kurang dari 200 mm 

dan dihitung kemudian dipakai nilai terbesar dari dua persamaan berikut (SNI 2847-

2013:113). 

Ld1 = 
0,24 × fy

λ × √fc
 × Db                    ………  [2.50a] 

Ld2 = 0,043 × fy × Db               ………  [2.50b] 

Keterangan : 

Fy = kuat tarik baja tulangan biasa (Mpa) 

λ = beton ringan λ = 0,7 dan beton normal λ = 1,0 

Fc’ = tegangan tekan beton (Mpa) 

Db = diameter tulangan pokok (mm) 
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2.11. Penurunan Tiang 

Saat pondasi tiang dibebani, tanah dibawah ujung tiang akan mengalami 

penurunan. Penurunan (settlement) dibagi menjadi 2 macam, yaitu: penurunan 

segera (immediate settlement), penurunan konsolidasi (consolidation settlement). 

Penurunan total merupakan jumlah dari penurunan segera dan penurunan 

konsolidasi. 

 

2.10.1. Penurunan Segera (immediate settlement) 

Penurunan segera atau penurunan elastis adalah penurunan akibat massa 

tanah yang tertekan dan terjadi segera setelah terjadi pemberian beban. Janbu, 

Bjerrum, dan Kjaernsli (1956) dalam Hardiyatmo H.C. (2002:233) memberikan 

persamaan untuk penurunan segera adalah sebagai berikut : 

Si = µ1 × µ0 × 
q × B

E
                 .………  [2.52] 

Keterangan : 

Si = penurunan segera 

µ1 = faktor koreksi untuk lapisan tanah 

µ0 = faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df 

q = tekanan  pondasi netto (pondasi dipermukaan q = qn) 

B = lebar pondasi 

E  = modulus elastis tanah 
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Gambar 2.15. Grafik untuk nilai nilai µ0 dan µ1 (Janbu, Bjerrum dan Kjemsli, 1956) 

(Sumber: Hardiyatmo, H.C. 2002:234) 

Nilai Modulus merupakan sifat-sifat elastis pada tanah yang penting karena 

umumnya dipakai untuk menghitung perkiraan-perkiraan penurunan pondasi. Nilai 

perkiraan modulus elastis tanah dapat ditentukan dengan melihat Tabel 2.16 

dibawah. 

Tabel 2.16. Nilai modulus (Es) untuk macam-macam jenis tanah 

 
Sumber: Bowles, 1988:94 

 

2.10.2. Penurunan Konsolidasi (consolidation settlement) 

Penurunan konsolidasi umumnya terjadi pada lapisan tanah kohesif 

(clay/lempung). Penurunan konsolidasi terjadi akibat pengurangan kelebihan 

tekanan air pori yang meninggalkan rongga pori pada lapisan tanah yang tertekan. 

Persamaan penurunan konsolidasi dengan menggunakan indeks pemampatan (Cc) 

adalah sebagai berikut (Sosrodarsono & Nakazawa, 2000:30) : 

Ksf Mpa

Lempung

Sangat lunak 50 - 250 2 - 15

Lunak 100 - 500 5 - 25

Sedang 300 - 1000 15 - 50

Keras 1000 - 2000 50 - 100

Berpasir 500 - 5000 25 - 250

Pasir

Berlanau 150 - 450 5 - 20

Lepas 200 - 500 10 - 25

Padat 1000 - 1700 50 - 80

Pasir dan kerikil

Lepas 1000 - 3000 50 - 150

Padat 2000 - 4000 100 - 200

Serpih 3000 - 300000 150 - 5000

Lanau 40 - 400 2 - 20

Es
Tanah
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Sc =  
Cc

1 + e0
 × log 

Po +  ∆p

Po
 × H               .………  [2.54] 

Keterangan : 

Sc = penurunan konsolidasi 

H = tebal lapisan 

Cc = kompresibilitas 

Po = tegangan yang ada, sebelum ada beban luar 

∆P = tambahan tegangan akibat beban luar 

e0 = Void ratio 

Navfac DM.7 (1986) dalam Budi, G.S (2011:119) memberikan rumusan 

menghitung nilai Cc untuk semua tanah jenis lempung (Persamaan 2.55). Nilai Cc 

adalah kemiringan garis penurunan dari garis konsolidasi tanah teoritis atau sama 

dengan garis konsolidasi asli. Garis konsolidasi laboratorium biasanya lebih landai 

dari garis konsolidasi lapangan, karena dipengaruhi tidak sempurna keasliannya 

misalnya kurang baiknya prosedur pengambilan sampel (Santosa, dkk. 1998:35).  

Cc = 0,15 × (e0 – 0,35)                   .………  [2.55] 

 

2.10.3. Penurunan Izin 

Berdasarkan RSNI Geoteknik: 178, besarnya penurunan total dan beda 

penurunan yang diizinkan ditentukan berdasarkan struktur atas dan bangunan di 

sekitar yang perlu ditinjau berdasarkan masing-masing kasus tersendiri dengan 

mengacu pada integritas, stabilitas dan fungsi dari struktur di atasnya. Penurunan 

izin pondasi untuk bangunan tinggi yang disyaratkan < 15 cm + b/600, b dalam 

satuan cm. 

 

 


