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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penyelidikan Tanah 

Penyelidikan tanah di lapangan dibutuhkan untuk data perancangan 

pondasi bangunan-bangunan, seperti;   bangunan gedung, dinding  penahan 

tanah, bendungan, jalan, dermaga, dan lain-lain. Bergantung pada maksud 

dan tujuannya, penyelidikan dapat dilakukan dengan cara-cara menggali 

lubang uji (test-pit), pengeboran, dan uji  secara  langsung  di lapangan (in-

situ test).  Dari data yang  diperoleh, kita  dapat mengetahui sifat-sifat teknis 

tanah dan kemampuan daya  dukung  tanah pada  lokasi yang  bersangkutan. 

Data-data teknis tanah ini selanjutnya digunakan untuk menghitung 

perencanaan kekuatan pondasi.  

(Gunawan dkk, 1983) menyatakan bahwa penyelidikan tanah di 

lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah dan jenis lapisan agar 

bangunan dapat berdiri dengan stabil dan tidak timbul penurunan 

(settlement) yang terlalu besar, maka pondasi bangunan harus mencapai 

lapisan tanah yang cukup padat (tanah keras). Untuk mengetahui 

letak/kedalaman lapisan tanah padat dan kapasitas daya dukung tanah 

(bearing capacity) dan daya dukung pondasi yang diizinkan maka perlu 

dilakukan penyelidikan tanah yang mencakup penyelidikan baik di lapangan 

(lokasi/rencana bangunan baru) dan penelitian di laboratorium.  

 

 

 

 

 



5 
 

Tanah selalu mempunyai peranan yang penting pada suatu lokasi 

pekerjaan konstruksi. Menurut (Nakazawa, 1983) Tanah adalah pondasi 

pendukung suatu bangunan, atau bahan konstruksi dari bangunan itu 

sendiri seperti tanggul atau bendungan atau kadang-kadang sebagai 

sumber penyebab gaya luar pada bangunan, seperti tembok atau dinding 

penahan tanah. Jadi tanah itu selalu berperan pada setiap pekerjaan teknik 

sipil. Tenaga-tenaga Teknik Sipil yang berkecimpung dalam perencanaan 

atau pelaksanaan bangunan perlu mempunyai pengertian yang mendalam 

mengenai fungsi-fungsi serta sifat tanah itu bila dilakukan pembebanan 

terhadapnya.   

(Hardiyatmo, 1996) menyatakan tanah pada kondisi alam, terdiri 

dari campuran butiran-butiran mineral dengan atau tanpa kandungan bahan 

organik. Butiran-butiran tersebut dapat dengan mudah dipisahkan satu 

sama lain dengan kocokan air. Material ini berasal dari pelapukan batuan, 

baik secara fisik maupun kimia. Sifat-sifat teknis tanah, kecuali oleh sifat 

batuan induk yang merupakan material asal, juga dipengaruhi oleh unsur-

unsur luar yang menjadi penyebab terjadinya pelapukan batuan tersebut. 

Istilah-istilah seperti kerikil, pasir, lanau dan lempung digunakan dalam 

teknik sipil untuk membedakan jenis-jenis tanah. Pada kondisi alam, tanah 

dapat terdiri dari dua atau lebih campuran jenis-jenis tanah dan kadang-

kadang terdapat pula kandungan bahan organik. Material campurannya 

kemudian dipakai sebagai nama tambahan dibelakang material unsur 

utamanya. Sebagai contoh, lempung berlanau adalah tanah lempung yang 

mengandung lanau dengan material utamanya adalah lempung dan 

sebagainya 

Jenis-jenis tanah tertentu sangat mudah sekali  terganggu oleh 

pengaruh pengambilan contohnya  di dalam tanah. untuk  menanggulangi 

hal tersebut, sering  dilakukan beberapa  pengujian di lapangan secara  

langsung. Pengujian-pengujian tersebut antara lain:  
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1. Uji penetrasi standar atau uji SPT (Standard Penetration Test)  

2. Uji penetrasi kerucut statis  atau uji sondir (Static cone penetration 

test)  

3. Uji beban pelat (plate load test)  

4. Uji geser kipas atau geser baling-baling (vane shear test)  

5. Uji pressuremeter dan lain-lain  

Perlu diperhatikn bahwa  hasil-hasil  uji  geser kipas dan uji  penetrasi  

(sondir), hanya  memberikan informasi kuat geser (kekuatan)  atau 

kepadatan tanah saja. Oleh karena itu, pengujian-pengujian tersebut akan 

lebih baik jika dijadikan sebagai pelengkap data hasil penyelidikan.  

Kedalaman muka air tanah juga  harus diperiksa  dengan teliti, 

terutama untuk galian pondasi yang  luas dan dalam. Kesalahan data muka 

air tanah dapat  mempersulit  pelaksanaan pembangunan fondasi,dandapat 

mengakibatkan kesalahan analisis stabilitasnya.  

2.2 Pondasi Tiang Bor 

Menurut Hary Christady Hardiyantmo, Analisis dan Perancangan Pondasi 

II (2015). Pondasi tiang bor (bored pile) adalah  pondasi tiang yang 

pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaannya. 

Bored pile dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, 

baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. 

Fungsi pondasi tiang bor pada umumnya dipengaruhi oleh besar atau 

bobot dan fungsi bangunan yang hendak didukung dan jenis tanah sebagai 

pendukung konstruksi seperti : 

1. Transfer beban dari konstruksi bangunan atas (upper structure) ke 

dalam tanah melalui selimut tiang dan perlawanan ujung tiang. 

2. Menahan daya desak ke atas (up live) maupun guling yang terjadi 

akibat kombinasi beban struktur yang terjadi. 

3. Memampatkan tanah, terutama pada lapisan tanah yang lepas (non 

cohesive). 
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4. Mengontrol penurunan  yang terjadi pada bangunan terutama pada 

bangunan yang berada pada tanah  yang mempunyai penurunan yang 

besar. 

 

Keuntungan dalam pemakaian pondasi tiang bor dibandingkan dengan 

tiang pancang adalah: 

1. Pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran yang 

membahayakan bangunan sekitarnya 

2. Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat 

penutup tiang (pile cap) 

3. Kedalaman tiang dapat divariasikan 

4. Tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium 

5. Tiang bor dapat dipasang menembus batuan 

6. Diameter tiang memungkinkan dibuat besar 

7. Tidak ada resiko kenaikan muka tanah 

8. Penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu 

pengangkutan dan pemancangan. 

Namun, pondasi tiang bor ini juga mempunyai kelemahan, 

diantaranya: 

1. Pengecoran tiang dipengaruhi kondisi cuaca 

2. Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu 

beton tidak dapat di kontrol dengan baik. 

3. Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya 

di sepanjang badan tiang bor mengurangi kapasitas dukung tiang 

bor, terutama bila tiang bor cukup dalam. 

4. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah 

berupa pasir atau tanah yang berkerikil. 

5. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan 

gangguan tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tiang. 
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2.3 Berdasarkan Cara Penyaluran Beban yang Diterima Tiang Ke dalam 

Tanah  

Berdasarkan cara  penyaluran  bebannya  ke  tanah, pondasi tiang 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :   

1. Pondasi tiang dengan tahanan ujung (End Bearing Pile)   

Tiang  ini  akan meneruskan beban melalui  tahanan ujung  tiang  ke 

lapisan tanah pendukung.   

2. Tiang pancang dengan tahanan gesekan (Friction Pile)   

Jenis tiang  ini  akan meneruskan beban ke  tanah melalui gesekan 

antara tiang dengan tanah di sekelilingnya. Bila butiran tanah sangat 

halus tidak menyebabkan tanah di antara tiang - tiang menjadi padat, 

sedangkan bila  butiran tanah kasar maka  tanah di antara  tiang akan 

semakin padat.   

3. Tiang dengan tahanan lekatan (Adhesive Pile)   

Bila tiang dipancangkan pada dasar tanah pondasi yang memiliki nilai 

kohesi tinggi, maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan oleh  

lekatan antara tanah disekitar dan permukaan tiang . 

 

2.4 Gaya yang Bekerja Pada Bangunan 

Salah satu hal penting  yang  perlu kita  ketahui  dalam menganalisa  suatu   

pondasi, ialah beban yang akan dipikul oleh pondasi tersebut. Jenis beban yang 

akan diterima oleh suatu struktur umumnya adalah beban mati, beban hidup, 

beban gempa dan juga beban angin akan tetapi beban angin yang kecil biasanya di 

abaikan. 

2.4.1 Beban Mati 

Menurut SNI 1727 (2013:15) , Beban mati adalah berat seluruh  bahan 

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

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

arsitektural dan struktural lainnya. 
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Tabel 2.1 Berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung 

No Nama Material Berat Isi Satuan 

1 Adukan Semen/Spesi 22 KN/m3 

2 Beton 22 KN/m3 

3 Beton Bertulang 24 KN/m3 

4 Pasangan Bata Merah 17 KN/m3 

5 Dinding (pasangan 1/2 bata) 2.5 KN/m2 

6 Plafond 0.11 KN/m2 

7 Pasir 16 KN/m3 

8 Penutup lantai per-cm 0.24 KN/m2 

9 Penggantung Langit-langit 0.07 KN/m2 

Sumber: Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung (PPPURG) 1987  

 

2.4.2 Beban Hidup 

Beban  hidup struktur  bangunan  gedung Hotel  adalah  beban manusia, 

dinding-dinding  partisi  serta  beban perlengkapan kamar hotel. Menurut 

peraturan SNI  1727 (2013:18) , Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh 

pengguna dan penghuni bangunan gedung atau stuktur lain yang tidak termasuk 

beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban 

gempa, beban banjr, atau beban mati.  
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Tabel 2.2 Beban Hidup Terdistribusi Merata Minimum, Lo dan Beban 

Hidup Terpusat Minimum 
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Tabel 2.2 Lanjutan 

 

 

2.4.3 Beban Gempa 

Analisis  pembebanan gempa  yang  digunakan adalah analisis dinamik 

yaitu penggunakan respon  spektrum yang  dihitung  secara  tiga dimensi dan 

berdasarkan data dari instansi terkait. Untuk perencanaan pondasi, gaya  gempa  

perlu diperhitungkan agar diperoleh reaksi maksimum yang bekerja. Gaya gempa 

dihitung berdasarkan SNI 1726:2012 tentang “Tata  cara  perencanaan ketahanan 

gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung”. 
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2.4.3.1 Faktor Keutamaan dan Kategori Risiko Struktur Bangunan 

Untuk berbagai kategori risiko struktur bangunan gedung dan non-

gedung sesuai tabel 2.3 pengaruh gempa rencanan terhadapnya harus 

dikalikan dengan suatu faktor keutamaan Ie menurut tabel 2.4: (SNI 1726-

2012: 13) 

Tabel 2.3 Kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk 

beban gempa 
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Tabel 2.3 Lanjutan 
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Tabel 2.3 Lanjutan 

 

Tabel 2.4 Faktor keutamaan gempa 

 

Sumber:SNI 1726(2012:15) 

2.4.3.2 Klasifikasi situs 

Dalam perumusan kriteria desain seismik suatu bangunan di 

permukaan tanah atau penentuan amplifikasi besaran percepatan gempa 

puncak dari batuan dasar ke permukaan tanah untuk suatu situs, situs 

tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Klasifikasi situs diperoleh 

berdasarkan kondisi tanah di lapangan.Tipe kelas situs harus ditetapkan 

sesuai dengan definisi dari Tabel 2.5 
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Tabel 2.5 Klasifikasi Situs 

 

Sumber: SNI 1726 (2012:17)  

 

Klasifikasi situs diatas berlaku untuk tanah kedalaman 30 meter 

dari permukaan tanah. Profil  tanah yang  mengandung  beberapa  jenis 

lapisan tanah, harus dibagi kedalam beberapa lapisan yang diberi angka 1 

hingga n. Dimana n adalah jumlah lapisan tanah hingga kedalaman 30 

meter. Lapisan tanah n dapat berupa tanah kohesif dan tanah non-kohesif, 

k adalah jumlah lapisan tanah kohesif dan m adalah jumlah lapisan tanah 

non-kohesif.Sedangkan I adalah lapisan tanah diantara  lapisan tanah 1 

hingga  n. penentuan klasifikasi situs dalam studi  ini menggunakan 

metode  tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata. 
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2.4.3.3 Peta Gempa yang Dipertimbangkan Risiko-Tertarget 

(MCER) 

Menurut SNI 1726 (2012: 132) peta-peta gerak tanah seismik dan 

koefisien risiko dari gempa maksimum yang  dipertimbangkan (Maximum 

ConsideredEarthquake, MCE)  yang  ditunjukkan pada  Gambar  2.1 dan 

Gambar  2.2, yaitu parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan untuk perioda pendek  (Ss) dan parameter  respons spektral 

percepatan gempa MCER terpetakan untuk perioda 1,0 detik (S1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ss, Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget (MCER) Kelas 

situs SE.   Sumber: SNI 1726 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 S1, Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget (MCER) 

Kelas situs SE . Sumber: SNI 1726 2012 
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2.4.3.4 Koefisien-koefisien Situs dan Parameter-parameter Respons 

Spektral Percepatan Gempa Maksimum Yang Dipertimbangkan 

Risiko-Tertarget (MCER) 

Berdasarkan SNI  1726  (2012:21) Untuk penentuan respons 

spectral percepatan gempa MCER di permukaan tanah, diperlukan suatu 

amplifikasi seismic pada  perioda  0,2 detik dan perioda  1 detik. Faktor 

amplifikasi meliputi factor amplikasi getaran terkait percepatan pada 

getaran perioda pendek (Fa) dan faktor amplifikasi terkait  percepatan 

yang  mewakili getaran  perioda  1 detik (Fv).Parameter spektrum respons 

percepatan pada perioda pendek (SMS ) dan perioda 1 detik (SM1 ) yang 

disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs, harus ditentukan dengan 

perumusan berikut ini: 

 

 SMS = Fa x Ss [2.1] 

 SM1 = Fv x S1 [2.2] 

 

 

Keterangan : 

Ss : Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan untuk perioda pendek  

S1 : Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan untuk perioda 1,0 detik  

Fa : Koefisien perioda pendek  

Fv : Koefisien perioda 1,0 detik 
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Tabel 2.6 Koefisien situs, Fa 

 

Sumber: SNI 1726: 2012  

 

Tabel 2.7 Koefisien situs, Fv 

 

Sumber: SNI 1726: 2012  

 

2.4.3.5 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 = 
 

 
 x SMS [2.3] 

SD1 = 
 

 
 x SM1 [2.4] 
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2.4.3.6 Spektrum Respons Desain 

Kurva  spektrum respons desain harus dikembangkan dengan 

mengacu Gambar 2.3 dan mengikuti ketentuan di bawah ini: 

1. Untuk perioda yang lebih kecil dari T0 , spektrum respons 

percepatan desain, Sa, harus diambil dari persamaan: 

Sa = SDS ( 0.4 + 0.6 
 

  
) [2.5] 

 

2. Untuk perioda lebih besar dari atau sama dengan T0, dan lebih 

kecil dari atau sama dengan Ts, spektrum respons percepatan 

desain, Sa, sama denan SDS. 

3. Untuk perioda lebih besar dari Ts, spectrum respons percepatan 

desain, Sa,diambil berdasar persamaan: 

 

Sa = 
   

 
  [2.6] 

 

   Keterangan : 

SDS = Parameter respons spektral percepatan desaian 

pada perioda pendek 

SD1 = Parameter respons spektral percepatan desaian 

pada perioda 1 detik 

T = Perioda getar fundamental struktur [detik] 

 

To = 0.2 
   

   
  [2.7] 

 

Ts = 
   

   
  [2.8] 
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Gambar 2.3 Spektrum respons desain  

Sumber: SNI 1726 2012  

 

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) 
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2.4.3.7 Kombinasi Sistem Perangkai Dalam Arah Yang Berbeda 

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 yang termuat dalam 

Tabel 2.10. 

 

 

 

Tabel 2.10 Faktor R, Cd, dan Ω0untuk sistem penahan gaya gempa 
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Tabel 2.10 Lanjutan 
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Sumber: SNI 1726 (2012:34)  

 

2.4.3.8 Periode Fundamental Pendekatan 

Berdasarkan SNI  1726 (2012: 55). Sebagai alternatif pada  

pelaksanaan analisis  untuk menentukan perioda  fundamental  struktur 

(T), dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak 

melebihi 12 tingkat di mana system penahan gaya gempa terdiri dari 

rangka penahan momen beton atau baja secara keseluruhan dan tinggi 

tingkat paling sedikit 3 m , yang dihitung sebagai berikut : 

 

Ta = 0.1.N [2.9] 

 

Keterangan :  

N = jumlah tingkat 

Ta = Perioda fundamental pendekatan [detik] 

 

 

 

 



24 
 

2.4.3.9 Geser Dasar Seismik 

 Menurut SNI  1726 (2012:54), geser  dasar seismik,V,dalam arah 

yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan sebagai 

berikut: 

 V = Cs . W [2.10] 

 

 Keterangan : 

Cs = Koefisien respons seismik yang ditentukan  

W = Berat seismik efektif  

 

 

 

2.4.3.10 Perhitungan Koefisien Respons Seismik 

 Berdasarkan SNI  1726 (2012:54), koefisien respons seismik,Cs, 

harus ditentukan sesuai dengan persamaan sebagai berikut : 

  Cs = 
   
 

  

  [2.11] 

Keterangan : 

SDS = Parameter respons spektral percepatan desaian pada 

perioda pendek 

R = Faktor modifikasi respon 

Ie = Faktor keutamaan gempa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Nilai Cs yang dihitung sesuai dengan persamaan diatas tidak perlu 

melebihi hasil dari persamaan sebagai berikut : 

Cs = 
   

  
 

  
 
  [2.12] 

 

Keterangan : 

SD1 = Parameter respons spektral percepatan desaian pada 

perioda 1 detik 

R = Faktor modifikasi respon 

Ie = Faktor keutamaan gempa 

 

Nilai Cs yang  dihitung  sesuai dengan persamaan diatas juga  

harus tidak kurang dari hasil persamaan sebagai berikut : 

CS = 0.044 SDS Ie ≥  0,01 [2.13] 

2.4.3.11 Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

Menurut SNI 1726 (2012:57), gaya gempa lateral (Fx) [kN] yang 

timbul di semua tingkat harus ditentukan dari persamaan berikut : 

Fx = Cvx . V [2.14] 

dan 

Cvx = 
     

∑ 
        

  [2.15] 

 

Keterangan : 

Cvx  = Faktor distribusi vertical 

V  = Gaya lateral desain total atau geser di dasar 

struktur,[kN] 

wi dan wx = Bagian berat seismik efektif total struktur (W) 

yang ditempakan atau dikenakan pada tingkat i atau x 

hi dan hx = Tinggi dari dasar sampai tingkat i atau x, [m] 
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k = Eksponen yang terkait dengan perioda struktur sebgai 

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 

dan 2,5 detik, k harus sebesar 2 atau harus ditentukan 

dengan interpolasi linear antara 1 dan 2 

 

2.4.4 Beban Kombinasi Terfaktor 

Hasil  dari perhitungan pembebanan  dikombinasikan dan  dimasukkan ke  

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

Komponen elemen struktur dan elemen-elemen pondasi harus dirancang 

sedemikian hingga  kuat  rencananya  sama  atau melebihi  pengaruh  beban-

beban terfaktor dengan kombinasi-kombinasi sebagai berikut: 

Tabel 2.11  Kombinasi beban untuk metode ultimit 

Beban Metoda Ultimit 

Beban Mati 1.4 D 

Beban Hidup 1.2 D + 1.6 L+ 0.5 (Lr atau R) 

Beban Angin 1,2 D + 1,6 (Lr atau R) + (L atau 0,5 W 

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

  0,9 D + 1,0 W  

Beban Gempa 1,2 D + 1,0 E + L 

  0,9 D + 1,0 E 
Sumber : SNI-1726-2012 

 

Berdarakan SNI  1726:2012 ketika  perencanaan gedung, arah  utama 

pengaruh gempa rencana harus ditentukan sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan pengaruh beban paling kritis. (Pasal 7.5.1) 
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2.5 Daya Dukung Ijin Tiang 

Daya dukung ijin tiang ditinjau berdasarkan kekuatan ijin tekan dan ijin 

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

sendiri (pamungkas, 2010 : 42-51) 

2.5.1 Daya Dukung Ijin Tekan 

Analisis daya dukung ijin tekan pondasi tiang terhadap kekuatan 

tanah mempergunakan formula sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data sondir (Guy sangrelat), 

    
      

   
  

       

   
  [2.16] 

Dimana : 

Pa = daya dukung ijin tekan tiang 

qc = tahanan ujung konus sondir 

 Ap = luas penampang tiang 

Tf = total friksi/jumlah hambatan pelekat 

Ast = keliling penampang tiang 

FK1, FK2 = faktor keamanan, 3 dan 5 

2. Berdasarkan data N SPT (Mayerhof), 

    
      

   
 

          

   
  [2.17] 

Dimana : 

Pa = daya dukung ijin tekan tiang 

qc = 20 N, untuk silt/clay 

  =40 N, untuk sand 

N = nilai N SPT 

 Ap = luas penampang tiang 

Ast = keliling penampang tiang 

li = panjang segmen tiang yang ditinjau  

fi = gaya geser pada selimut segmen tiang  

  = N maksimum 12 ton/m
2
, untuk silt/clay 

  = N/5 maksimum 10 ton/m
2
, untuk sand 

FK1, FK2  = faktor keamanan, 3 dan 5 
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3. Berdasarkan kekuatan material,  

Pa = σ’b x Ap [2.18] 

Dimana : 

Pa = daya dukung ijin tekan tiang 

σ’b = tegangan tekan ijin bahan tiang 

Ap = luas penampang tiang 

 

2.5.2 Daya Dukung Ijin Tarik 

Analisis daya dukung ijin tarik pondasi tiang terhadap kekuatan 

tanah mempergunakan formula sebgai berikut :  

 

Data sondir (Guy Sangrelat, Mayerhof), 

     
(      )       

   
     [2.19] 

 

Dimana :  

Pta  = daya dukung ijin tarik tiang 

Wp = berat pondasi 

 

Data N SPT (Mayerhof), 

     
                  

   
     [2.20] 

2.5.3 Jumlah Tiang yang Diperlukan 

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan pada suatu titk kolom 

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

terfaktor). 

Jumlah tiang yang diperlukan dihitung dengan membagi gaya 

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

    
 

    
        [2.21] 
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Dimana: 

   = jumlah tiang 

P = gaya aksial yang terjadi 

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

 

2.5.4 Efisiensi Kelompok Tiang 

Perhitungan jumlah tiang yang diperlukan seperti yang baru 

dijelaskan pada bab 2.6 masih belum sempurna karena daya dukung 

kelompok tiang bukanlah berati daya dukung satu tiang dikalikan dengan 

jumlah tiang. Hal ini karena intervensi (tumpang tindihnya) garis-garis 

tegangan dari tiang-tiang yang berdekatan (group action). Pengurangan 

daya dukung kelompok tiang yang disebabkan oleh group action ini 

biasanya dinyatakan dalam suatu angka efisiensi. 

Perhitungan efisiensi kelompok tiang berdasarkan rumus 

Converse-Labbarre dari Uniform Building Code AASHTO adalah : 

        
             

     
      [2.22] 

Dimana: 

Eg = efisiensi kelompok tiang 

θ = arc tg (D/s) (derajat) 

D = ukuran penampang tiang 

s = jarak antar tiang (as ke as) 

m = jumlah tiang dalam 1 kolom 

n = jumlah tiang dalam 1 baris 

Daya dukung vertikal kelompok tiang = Eg x jumlah tiang x daya 

dukung ijin tiang. Daya dukung kelompok tiang harus lebih besar dari 

gaya aksial yang terjadi (Pamungkas, 2010 : 55-56) 
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Kontrol pondasi tiang bor 

- Efisiensi Kelompok Tiang  (Qu > Pu)    

- Beban Maksimum Kelompok Tiang (Pmax < Qu)    

- Daya Dukung Horizontal  (Mmax > My)    

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

Nakazawa 

 

 

2.5.5 Daya Dukung Horizontal 

Dalam analisis gaya horizontal, tiang perlu dibedakan menurut 

model ikatannya dengan penutup tiang (pile cap). Karena itu, tiang 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

-Tiang ujung jepit (fixed end pile) 

-Tiang ujung bebas (free end pile) 

 

McNulty (1965) mendefinisikan tiang ujung jepit sebagai tiang 

yang ujung atasnya terjepit (tertanam) pada pile cap paling sedikit sedalam 

60 cm. Dengan demikian untuk tiang yang bagian atasnya tidak terjepit 

kurang dari 60 cm termasuk tiang ujung bebas (free end pile). 

 

 

Pada tanah kohesif dan ujung terjepit 

Untuk tiang pendek 

Hu = 9cu D(Lp – 3D/2) [2.23] 

Mmax = Hu (Lp/2 + 3D/2) [2.24] 

 

Untuk tiang sedang 

My = (9/4) cuDg
2
 – 9cuDf(3D/2 + f/2) [2.25] 

Hu dihitung dengan mengambil Lp = 3D/2 + f +g [2.26] 
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Dimana : 

cu = undrained strength 

D = diameter tiang 

Lp = panjang tiang yang tertanam 

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

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

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

Hu dinyatakan pleh persamaan: 

     
   

          
  [2.27] 

 

Gambar 2.4 Tiang ujung jepit dalam tanah kohesif (Broms, 1964a) 

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

(Pamungkas, 2010: 60-61) 
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2.5.1 Penurunan 

Jika lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami regangan 

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

dari penurunan segera (Si) dan penurunan konsolidasi (Sc). Penurunan 

Segera adalah penurunan yang terjadi pada tanah berbutir kasar dan tanah 

berbutir halus kering atau tidak jenuh terjdi dengan segera sesudah beban 

bekerja. Penurunan Konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang 

terletak di bawah muka air tanah, penurunan yang memerlukan waktu, 

yang lamanya tergantung pada kondisi lapisan tanah. 

St = Si + Sc        [2.28] 

Keterangan : 

St = penurunan total 

Si   = immediate settlement 

Sc   = consolidation settlement 

 

2.5.7 Penurunan Segera 

Penurunan  segera adalah  penurunan  yang dihasilkan  oleh 

distorsi  massa  tanah  yang  tertekan  dan  terjadi  pada volume  konstan. 

Menurut Janbu, Olerrum, dan Kjaernsti (1956), hal itu dirumuskan sebagai  

berikut: 

Si = µ1 µ0 
   

 
                                         [2.29] 

Keterangan : 

Si = penurunan segera (m) 

µ1 = faktor koreksi untuk lapisan tanah tebal terbatas H  

   (Gambar 2.1) 

µ0 = faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df (Gambar 2.1) 

B = lebar kelompok tiang (m) 

Q = tekanan pondasi neto (pondasi di permukaan q=qn) 

E = modulus elastisitas tanah (kN/m
2
) 
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Gambar 2.5 Grafik untuk menentukan µ1 dan µ0  

(Sumber: Mekanika Tanah 2, Hary Christady Hardiyatmo) 

 

 

Gambar 2.6 Modulus Elastisitas Tanah (Es) 

(Sumber: Mekanika Tanah 2, Hary Christady Hardiyatmo) 
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2.5.8 Penurunan Konsolidasi 

Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang 

terletak di bawah muka air tanah. Penurunan yang terjadi memerlukan 

waktu, yang lamanya tergantung pada kondisi lapisan tanah. ( Leonard, 

1962) 

Penurunan akibat konsolidasi dinyatakan dalam persamaan:  

Sc = 
  

   
      

       

  
                                      [2.30] 

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 (kN/m
2
) 

Δp = tambahan tegangan akibat beban pondasi (kN/m
2
) 

 

2.6 Pile Cap & Penulangan Pondasi 

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

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

anggapan sebagai berikut : 

1. Pelat penutup tiang sangat kaku 

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

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

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

deformasi membentuk bidang rata (H. C. Hardiyatmo, 2015 : 283-284). 
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2.6.1 Dimensi Pile Cap 

Jarak tiang mempengaruhi ukuran pile cap. Jarak tiang pada 

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

tiang. Jarak tiang pada pile cap dijelaskan pada Gambar 2.11 

 

Gambar 2.7 Jarak tiang 

SNI-03-2847-2002 pasal 17.7 

Ketebalan pondasi telapak di atas lapisan tulangan bawah 

tidak boleh kurang dari 300 mm untuk pondasi telapak di atas 

pancang. 

 

SNI-03-2847-2002 pasal 9.7 

Tebal selimut beton minimum untuk beton yang dicor 

langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah adalah 

75 mm. Kontrol geser. 

 

SNI-03-2847-2002 pasal 13.12 

Kuat geser pondasi telapak di sekitar kolom, beban 

terpusat, atau daerah reaksi ditentukan oleh kondisi terberat dari 

dua hal berikut : 
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1. Aksi balok satu arah di mana masing-masing penampang kritis 

yang akan ditinjau menjangkau sepanjang bidang yang memotong 

seluruh lebar pondasi telapak. 

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

ditinjau harus ditempatkan sedimikian hingga perimeter 

penampang adalah minimum. 

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

dengan perhitungan gaya geser 1 arah dan 2 arah pondasi 

telapak.Penulangan pile cap dianggap sama dengan penulangan 

balok. Perencanaan penulangan pile cap mempunyai beberapa 

langkah sebagai berikut (Rusdianto, 2005: 118) : 

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

K perlu = 
  

       
       (2.24) 

Dimana: 

Mu = momen yang terjadi pada balok (kgm) 

b = lebar balok (m) 

h = tinggi balok (m) 

d = tinggi efektif (m). 

   = h – 60 mm      (2.25) 

B. Rasio penulangan yang dapat diperoleh dengan, 

  ω = 0,85 – √         
 

   
     (2.26) 

  ρ = ω . 
   

  
      (2.27) 

  ρb = 
           

  
 . β1 . (

   

      
)    (2.28) 

  ρ max = 0,75 . ρb      (2.29) 

  ρ min = 
   

  
       (2.30) 
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  kontrol terhadap rasio tulangan tarik : ρ min < ρ < ρ max 

  Dimana: 

  Fc’ = mutu beton (MPa). 

  Fy = mutu baja (Mpa). 

  β1 = 0,85  

C.  Jika harga rasio penulangan tarik memenuhi syarat maka dilanjut 

dengan perhitungan luas tulangan.  

  As = ρ . b . d renc      (2.31) 

  Dimana: 

  As = luas tulangan (mm²). 

D. Dengan hasil luas tulangan yang sudah diketahui, maka dapat 

dilanjut dengan merencanakan diameter dan jarak tulangan yang 

dapat disesuaikan dengan luas tulangan yang telah dihitung.  

E. Pemeriksaan terhadap kontrol tinggi efektif yang dipakai (d pakai 

> d rencana) 

d pakai = h – selimut beton – Ø sengkang – ½ . Ø tulangan  (2.32) 

2.6.2 Tinjauan Terhadap Geser 

Perilaku pondasi terhadap geser tidak jauh berbeda dengan balok 

dan pelat (Rusdianto, 2005: 191). 

 

1. Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Satu Arah 

Penampang kritis terhadap geser pada pelat pondas terletak sejarak 

d dari muka reaksi terpusat dan terletak di bidang yang melintang pada 

seluruh lebar pelat seperti terlihat pada Gambar 2.8. Apabila hanya geser 

dan lentur yang bekerja, maka kekuatan yang disumbangkan beton ialah, 

Vc = 
 

 
√               

 (2.33) 

Gaya geser nominal penampang sejarak d dari muka kolom harus 

lebih kecil atau sama dengan kekuatan geser beton sehingga Vn ≤ Vc. 
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1
2 d

h

1
2 d

1
2 d h 1

2 d

d

Vu

s  max

 

Gambar 2.8 Penampang Kritis Pada Pelat Pondasi Geser Satu Arah 

Maka: 

  

 
 ≤ 

 

 
√                (2.34) 

Dimana: 

Vu = gaya geser sejarak d dari muka kolom 

Vc = geser beton 

bw = lebar pondasi (m) 

d = h – d’ (h adalah tinggi pelat dan d’ adalah selimut beton) 

ϕ = 0,6 (reduksi kekuatan untuk geser) 
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2. Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Dua Arah 

Bidang penampang kritis yang tegak lurus bidang pelat 

mempunyai keliling dengan masing-masing sisi sebesar    dimana 

penampang kritis terjadi sejarak ½ d dari muka tumpuan yang 

diperlihatkan pada Gambar 2.9. Kekuatan geser beton pada penampang 

kritis tersebut adalah, 

1
2 d

h

1
2 d

1
2 d h 1

2 d

ho

bo

 

Gambar 2.9 Daerah Geser Aksi Dua Arah Pada Pelat Pondasi 

  Vc = (   
 

  
)     √              (2.35) 

  Dimana: 

  bo = keliling daerah kritis  

   = 2 (bo + ho)      (2.36) 

  βo = 
 

 
 ; h (sisi panjang kolom).   (2.37) 

   ; b (sisi pendek kolom). 

  d = tinggi efektif penampang (m). 
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Gaya geser nominal penampang: 

  
  

 
    ≤          √              (2.38) 

  Vs = kuat geser tulangan geser. 

  Vu = 
  

 
                (2.39) 

  Pu = beban berfaktor pada kolom. 

  A = luas pondasi (B x L). 

2.6.3 Penulangan Pondasi 

 Penulangan pondasi tiang bor sama halnya penulangan pada kolom 

,hanya saja penampang yang digunakan ialah bentuk penampang 

bulat/lingkaran , mempunyai beberapa langkah sebagai berikut :  

1. Menentukan luas tulangan longitudinal (Ast) yang akan 

digunakan. Menurut SNI 2847:2013 , luas tulangan struktur 

komponen tekan tidak boleh kurang dari 0,01 Ag atau lebih dari 

0,08 Ag. 

Ag = ¼ .   . D
2 

     (2.40) 

Ast = ¼ .   . D
2 

. n      (2.41) 

Dimana : 

Ag = luas penampang beton (mm
2
) 

Ast = luas tulangan (mm
2
) 

D = diameter penampang beton (mm) 

Dst = diameter tulangan (mm) 

n = jumlah tulangan  

2. Penampang pondasi tiang bor yang berbentuk lingkaran 

selanjutnya diekuivalenkan menjadi penampang segi empat guna 

menentukan eksentrisitas dalam keadaaan seimbang. 

 Tebal ekuivalen penampang segi empat  

heq = 0,8 x D     (2.42) 
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 Lebar ekivalen penampang segi empat 

beq = 
        

   
     (2.43) 

 Luas tulangan total Ast didistribusikan pada dua lapis 

As = As’ = ½  . Ast    (2.44) 

 Jarak antar lapis tulangan  

DSeq = 2/3 x Ds     (2.45) 

Dimana : 

Ds = tinggi efektif penampang (mm) 

3. Cek eksentrisitas rencana yang diberikan (e) dibandingkan 

terhadap eksentrisitas balance (eb). 

deq = DSeq + 
        

 
    (2.46) 

Cb = deq x  
   

      
    (2.47) 

Ab =  1 x Cb     (2.48) 

   Regangan pada baja tulangan : 

     ’ =  
          

         

  
 

  
    (2.49) 

   Tegangan leleh baja tulangan : 

   Fs’ = Es x   ’     (2.50) 

   Gaya aksial tekan dalam keadaan seimbang (balance) : 

   Pub = (0,85 x fc’ x Ab x Beq) + (As’x fs’–As x fy) (2.51) 

   Momen dalam keadaan seimbang : 

   Mub = 0,85.fc’.Ab.Beq.(1/2 heq – ½ Ab) + As’.fs’. 

    (1/2 heq - 
        

 
) + As.fy.(deq – ½ heq) (2.52) 

   e = 
  

  
      (2.53) 
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eb = (2.54) 

- Jika keadaan Pu < Pb atau e > eb , maka keruntuhan yang

terjadi adalah keruntuhan tarik dengan eksentrisitas besar. 

- Jika keadaan Pu > Pb atau e < eb , maka keruntuhan yang

terjadi adalah keruntuhan tekan dengan eksentrisitas kecil. 

Whitney juga memberikan persamaan pendekatan empiris 

untuk dimensi penampang kolom bulat, baik hancur tekan 

maupun tarik (Istimawan, 1993 : hal 328) 

- Persamaan untuk penampang bulat dengan hancur tarik :

Pn = 0,85.fc’.h
2
(√ - 0,38)

2
 + - (

       
 - 0,38)) (2.55)

- Persamaan untuk penampang bulat dengan hancur tekan :

Pn =  + (2.56) 

Dimana : 

h = diameter penampang 

Ds = diameter lingkaran tulangan terjauh dari sumbu 

e = eksentrisitas terhadap pusat plastis penampang 

=  = (2.57) 

= (2.58) 

Syarat :  Pn   Pu (2.59) 


