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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pembebanan 

Pembebanan pada struktur merupakan salah satu hal yang terpenting dalam 

perencanaan sebuah gedung. Kesalahan dalam perencanaan beban atau penerapan 

beban pada perhitungan akan mengakibatkan kesalahan yang fatal pada hasil 

desain bangunan tersebut. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk merencanakan 

perhitungan pembebanan secara baik dan matang agar bangunan yang didesain 

nantinya akan aman pada saat dibangun dan digunakan sesuai fungsinya. 

2.1.1. Beban Mati atau Dead Load (DL) 

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 maupun struktural lainnya sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 

2.1.  

Tabel 2.1. Berat material kontruksi 

No Nama material 
Berat 

Volume 
Satuan 

1 Air 10 kN/m3 

2 Adukan semen/spesi 22 kN/m3 

3 Beton 22 kN/m3 

4 Beton bertulang 24 kN/m3 

5 Dinding bata (pasangan ½ bata) 2.5 kN/m2 

6 Plafond /langit – langit 0.11 kN/m2 

7 Pasir 16 kN/m3 

8 Keramik per cm tebal 0.24 kN/m2 

9 Penggantung langit-langit 0.07 kN/m2 

10 Plumbing dan ME 0.25 kN/m2 

11 Pelapis kedap air 0.14 kN/m3 

Sumber: Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung  

   (PPPURG) 1987 

2.1.2. Beban Hidup atau  Live Load (LL) 

Berdasarkan SNI 1727 (2013:18) Beban hidup adalah beban yang 

diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang 
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tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, 

beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Semua beban hidup 

yang memungkinkan dalam proses konstruksi perlu dipertimbangkan untuk 

memperoleh hasil perhitungan yang maksimal. Beban-beban yang perlu diketahui 

beratnya, harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku seperti yang disebutkan 

pada Tabel 2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2.2. Beban hidup terdistribusi merata minimum, Lo dan beban hidup 

terpusat minimum 

Hunian atau penggunaan 
Merata Terpusat 

Psf (kN/m2) lb (kN) 

Hotel (Lihat rumah tinggal)   

 Ruang pertemuan   

 Kursi tetap (terikat di lantai) 100 (4,79)
a
 

   Lobi 100 (4,79)
a
 

   Kursi dapat dipindahkan 100 (4,79)
a
 

   Panggung pertemuan 100 (4,79)
a
 

   Lantai Podium 150 (7,18)
a
 

 Ruang makan dan restoran 100 (4,79)
a
 

 Tangga permanen Lihat Pasal 4.5 

Garasi/Parkir 

40 (1,92)
a,b,c,d

   Mobil penumpang 

  Truk dan Bus 

Rumah tinggal 

    Hunian (satu keluarga dan dua keluarga) 

  

  

 

Loteng yang tidak dapat didiami tanpa 

gudang 

10 (0,48)
l
 

 

  

 

Loteng yang tidak dapat didiami dengan 

gudang 

20 (0,96)
m
 

   

 

Loteng yang dapat didiami dan ruang tidur 30 (1,44) 

   

 

Semua ruang kecuali tangga dan balkon 40 (1,92) 

   Semua hunian rumah tinggal lainnya 

  

  

 

Ruang pribadi dan koridor yang melayani 

mereka 

40 (1,92) 

 

    

Ruang publik 
a
 dan koridor yang melayani 

mereka 

100 (4,79) 

 Sumber: SNI 1727 (2013:25) 
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2.1.3. Beban Gempa atau Earthquake Load (E) 

Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada 

gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat 

gempa itu. Dalam hal ini pengaruh gempa pada struktur gedung dapat ditentukan 

berdasarkan suatu analisa dinamik, yang dimaksud dengan beban gempa disni 

adalah gaya-gaya didalam struktur tersebut yang terjadi oleh gerakan tanah akibat 

gempa itu (Peraturan Pembebanan Untuk Gedung Pasal 1.0. No. 4 Tahun 1983). 

 Beban gempa perlu diperhitungkan dalam perencanaan gedung baik 

struktur atas maupun struktur bawah. Beban gempa selanjutnya dikombinasikan 

dengan beban lainnya sehingga didapat reaksi maksimum yang bekerja. Analisa 

beban akibat gempa pada struktur atas dan struktur bawah dapat dilakukan secara 

terpisah, dimana struktur atas dapat dianggap terjepit lateral oleh besmen dan 

struktur bawah dapat dianggap struktur tersendiri yang berada didalam tanah yang 

dibebani oleh kombinasi beban-beban yang berasal dari struktur atas.  

Menurut SNI-1726, peta-peta gerak tanah seismik dan koefisien risiko dari 

gempa maksimum yang dipertimbangkan (Maximum Considered Earthquake, MCE) 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 yaitu parameter respons spektral 

percepatan gemba MCER terpetakan untuk pireoda 0,2 detik (Ss) dan parameter respons 

spektral perencanaan gempa MCER terpetakan untuk perioda 1,0 detik (Ss). 

 
Gambar 2.1. SS, Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget 

(MCER) Kelas situs SB  

Sumber : SNI 1726:2012 
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Gambar 2.2. S1, Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget 

(MCER) Kelas situs SB  
Sumber : SNI 1726:2012 

2.1.4. 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 detil. Faktor amplifikasi meliputi 

factor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran perioda pendek (Fa) dan 

factor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran perioda 1 detik (Fv). 

Parameter spectrum respons percepatan pada perioda pendk (SMS) dan perioda 1 

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

dengan perumusan berikut :  

SMS = Fa x SS            (2.1) 

SM1 = Fv x S1                                                (2.2) 

Keterangan  

Ss = Parameter respon spectral percepatan gempa MCER terpetakan untuk 

periode 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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2.1.5. Klasifikasi Situs  

Klasifikasi situs digunakan untuk mendapatkan faktor-faktor kriteria desain 

seismik yang digunakan pada bangunan. Sesuai dengan SNI 1726-2012 Pasal 5, 

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, harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Profil tanah di situs harus 

diklasifikasikan sesuai dengan Tabel 2.3 dan berdasarkan profil tanah lapisan 30 m 

paling atas. Penetapan kelas situs harus melalui penyelidikan tanah di lapangan. 

Tabel 2.3. Klasifikasi Situs 

Kelas Situs     (m/detik)    atau        (kPa) 

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

SB (Batuan) 750 - 1500 N/A N/A 

SC (Tanah keras, sangat 

padat dan batuan lunak) 
359 - 750 > 50 ≥ 100 

SD (Tanah sedang) 175 - 350 15- 50 50 - 100 

SE (Tanah lunak) 

< 175 < 15 < 50 

Atau setiap tanah yang mengandung lebih dari 3 m 

tanah dengan karakteristik sebagai berikut : 

1.  Indeks plastisitas, PI > 20 

2. Kadar air, w ≥ 40 % 

3. Kuat geser nilalir     < 25 kPa 

Sumber: SNI 1726 (2012:17) 

 Klasifikasi situs diatas didefinisikan berdasarkan profil tanah yang berada 

pada kedalaman sampai 30 m dari permukaan tanah. Jika pada tanah terdapat 

beberapa jenis lapisan yang terdiri dari lapisan tanah atau batuan maka profil 

tanah harus dibagi menjadi lapisan-lapisan yang diberi nomor lapisan ke-1 hingga 

lapisan ke-n kedalaman 30 m. Bila sebagian lapisan merupakan tanah kohesif dan 

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

non-kohesif. Simbol i mengacu kepada lapisan antara 1 dan n. Mengacu pada SNI 

1726 (2012:20) besaran nilai    untuk tanah non-kohesif, tanah kohesif dan 

lapisan batuan dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. 
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(2.3) 

Keterangan 

di Tebal setiap lapisan antara kedalaman 0 - 30 meter 

Ni Nilai tahanan penetrasi standar 60 % energi (N60) 

 

2.1.6. Parameter Percepatan Spektral Desain 

 Menurut SNI 1726 (2012:22) parameter percepatan spektral desain perioda 

pendek, SDS, dan pada perioda SD1, harus ditentukan melalui perumusan berikut:  

SDS = 2 3 SMS            (2.4) 

SD1 = 2 3 SMS                       (2.5) 

2.1.7. Spektrum Respons Desain 

 Spektrum Respons Desain Kurva spektrum respons desain harus 

dikembangkan dengan mengacu Gambar 2.3 dan mengikuti ketentuan dibawah 

ini: 

1. Untuk perioda yang lenih kecil dari T0, spektrum respons percepatan 

desain Sa, harus diambil dari persamaan :  

 Sa = SDS (0,4 + 0,6 
 

  
 )                     (2.6) 

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

sama dengan TS, spektrum respons percepatan desain, Sa sama dengan SDS.  

3. Untuk perioda lebih besar dari TS, spektrum respons percepatan desain, Sa, 

diambil berdasarkan persamaan :  

 Sa = 𝑆𝐷1            (2.7) 

Keterangan:  

SDS = Parameter respons spektral percepatan desain pada perioda pendek  

SD1 = Parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 1 detik  

T = Perioda respons spektral fundamental struktur (detik) 
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Gambar 2.3. Spektrum Respons desain (SNI 1726:2012) 

2.1.8. Kategori desain Seismik 

 Masing-masing bangunan dan struktur harus ditetapkan kedalam 

kategori desain seismik yang lebih parah, dengan mengacu pada Tabel 2.4 

atau Tabel 2.5, terlepas dari nilai perioda fundamental getaran struktur, T. 

Tabel 2.4. Kategori desain seismic berdasarkan parameter respons percepatan 

pada periode pendek 

Nilai SDS 
Kategori Risiko 

I atau II atau III IV 

SDS < 0,167 A A 

0,167 ≤ SDS < 0,33 B C 

0,33 ≤ SDS < 0,50 C D 

0,50 ≤ SDS D D 

 

Tabel 2.5. Kategori desain seismic berdasarkan parameter respons percepatan 

periode 1 detik 

Nilai SDS 
Kategori Risiko 

I atau II atau III IV 

SD1 < 0,167 A A 

0,167 ≤ SD1 < 0,133 B C 

0,133 ≤ SD1 < 0,20 C D 

0,20 ≤ SD1 D D 
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2.1.9. Pemilihan Sistem Struktur 

 Sistem penahan gaya gempa lateral dan vertikal dasar harus 

memenuhi salah satu tipe dengan batasan sistem struktur dan batasan 

ketinggian struktur yang ditujukan dalam Tabel 2.6. Pada tabel tersebut 

terdapat nilai koefisien modifikasi respons yang sesuai, R, faktor kuat 

lebih sistem, Ω0, dan koefisien amplifikasi defleksi, Cd, yang harus 

digunakan dalam penentuan gaya geser dasar, gaya geser elemen, dan 

simpangan antar lantai tingkat desain. 

Tabel 2.6. Faktor R, Cd, dan Ω0 untuk sistem penahan gempa 

Sistem penahan gaya seismik 

Koef. 

Modifi 

kasi 

respons, 

R
a
 

Faktor 

kuat 

lebih 

sistem, 

Ω0
g,
 

Faktor 

pembesa 

ran 

defleksi, 

Cd
b
 

Batasan sistem struktur dan 

batasan tinggi struktur 

Kategori desain seismik 

B C D
d
 E

d
 F

e
 

A Sistem dinding penahan   

      B Sistem rangka Bangunan 

        C Sistem rangka pemikul momen 

        

D 

Sistem ganda dengan rangka 

pemikul momen khusus yang 

mampu menahan paling sedikit 

25 persen gaya gempa yang 

ditetapkan 

        1 Rangka baja dengan bresing 

eksentris 
8 2 ½ 4 TB TB TB TB TB 

2 Rangka baja dengan bresing 

konsentris khusus 
7 2 ½ 5 ½ TB TB TB TB TB 

3 Dinding geser beton bertulang 

khusus 
7 2 ½ 5 ½ TB TB TB TB TB 

4 Dinsing geser beton bertulang 

biasa 
6 2 ½ 5 TB TB TB TB TB 

5 Rangka baja dan beton 

komposit dengan bresing 

eksentris 

8 2 ½ 4 TB TB TB TB TB 

6 Rangka baja dan beton 

komposit dengan bresing 

konsentris khusus 

6 2 ½ 5 TB TB TB TB TB 

7 Dinding geser pelat baja dan 

beton komposit 
7 ½ 2 ½ 6 TB TB TB TB TB 

Sumber: SNI 1726 (2012:36) 
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2.1.10. Periode Fundamental Pendekatan 

Menurut SNI 1726 (2012:55) Perioda fundamental struktur, T, 

dalam arah yang ditinjau harus diperoleh menggunakan properti struktur 

dan karakteristik deformasi elemen penahan dalam analisis yang teruji. 

Sebagai alternative pada pelaksanaan analisis untuk menentukan perioda 

fundamental struktur, T, diijinkan secara langsung menggunakan perioda 

bangunan pendekatan, Ta. Perioda fundamental struktur, T, tidak boleh 

melebihi hasil koefisien untuk batasan atas pada perioda yang dihitung 

(Cu) dari Tabel 2.7 dan perioda fundamental pendekatan, Ta yang dihitung 

sebagaimana berikut. 

Ta = Ct .   
     (2.8) 

Dan tidak boleh melebihi  

Tmax = Cu .Ta     (2.9) 

Keterangan 

h
x
 Ketinggian struktur (m) 

Ct, n 
Koefisien ditentukan dari Tabel 2.8 

 

Tabel 2.7. Koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung. 

Parameter percepatan respons spektral 

desain pada 1 detik, SD1 
Koefisien Cu 

≥ 0,4 1,4 

0,3 1,4 

0,2 1,5 

0,15 1,6 

≤ 0,1 1,7 

Sumber: SNI 1726 (2012:56) 

Tabel 2.8. Nilai parameter perioda pendekatan Ct dan x  

Tipe struktur Ct x 

Rangka beton pemikul momen 0,0466
a
 0,9 

Semua sistem struktur lainnya 0,0488
a
 0,75 

 Sumber: SNI 1726 (2012:56) 
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2.1.11. Geser Dasar Seismik 

 Berdasarkan SNI 1726 (2012:54) Gaya geser dasar seismik, V, harus 

ditentukan dengan persamaan sebagai berikut: 

V = CS W    (2.10) 

Keterangan 

CS 
Koefisien respons seismik yang 

ditentukan 

W Berat seismik efektif (kN) 

 

2.1.12. Perhitungan Koefisien Respon Seismik  

 Berdasarkan SNI 1726 (2012:54) Koefisien respons seismik, CS, harus 

ditentukan dengan persamaan sebagai berikut: 

    
𝑆  

( 
 
  
 )

 
(2.11) 

Keterangan 

SDS Parameter percepatan spektrum respons 

desain dalam rentang periode pendek 

R Faktor modifikasi respons 

Ie Faktor keutamaan gempa 

   

 Koefisien respons seismik, CS yang dihitung sebagaimana ketentuan diatas 

tidak perlu melebihi nilai koefisien respons seismik berikut: 

    
𝑆  

  ( 
 
  
 )

 

 

  (2.12) 

Dan juga harus tidak kurang dari persamaan dibawah ini 

   CS = 0,044 SDS Ie ≥ 0,01              (2.13) 

 Dan jika struktur berlokasi didaerah dimana S1 sama dengan atau lebih 

besar dari 0,6g, maka CS tidak boleh kurang dari 

    
    𝑆 

( 
 
  
 )

   (2.14) 
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Keterangan 

SD1 Parameter percepatan spektrum respons desain dalam 

rentang periode 1,0 detik 

T Perioda fundamental struktur yang ditentukan 

S1 Parameter percepatan spektrum respons maksimum 

yang dipetakan 

 

2.1.13. 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       (2.15) 

Dan nilai faktor ditribusi vertikal dapat dihitung menggunakan persamaan 

     
        

 

∑    
        

   
   (2.16) 

  

  

Keterangan 

CVX Faktor distribusi vertikal 

Fx Gaya gempa lateral (kN) 

V Gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur, dinyatakan 

dalam kilonewton (kN) 

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

atau dikenakan pada tingkat i atau x 

hi dan hx Tinggi dari dasar sampai tingkat i atau x (m) 

k Eksponen yang 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 dan 2,5 

detik, k harus sebesar 2 atau harus ditentukan dengan 

interpolasi linier antara 1 dan 2 

 

2.1.14. Beban Kombinasi Terfaktor 

 Hasil dari perhitungan pembebanan dikombinasikan dan dimasukkan ke 

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

Komponen-komponen struktur dan elemen-elemen pondasi harus dirancang 
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sedemikian hingga kuat rencananya sama atau melebihi pengaruh beban-beban 

terfaktor dengan kombinasi-kombinasi seperti pada tabel 2.9. 

Tabel 2.9. Kombinasi beban untuk metode ultimit 

Beban Kombinasi 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-1727-2013 

2.2. Pondasi Tiang Bor (Bored Pile) 

Pondasi yang terlebih dahulu mengebor tanah yang akan direncakan sebagai 

tiang bor yang kemudian di cor ditempat. Setelah itu dikeluarkan airnya yang 

berada di lubang bengeboran  tersebut dan dimasukkan tulangannya kemudian 

memasukkan cor betonnya. Dalam hal ini pengecoran beton pada tanah yang 

mengandung air dibutuhkan (cassing), tujuannya agar mampu menahan dinding 

luang dan juga pda saat pengecoran (cassing) nya ditarik ke atas sebagaimana 

pada gambar 2.4 

Gambar 2.4. Pondasi Tiang Bor (Ilmutekniksipil.com) 
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Terdapat beberapa alasannya digunakannya pondasi tiang bor (bored pile)  dalam 

kontruksi, antara lain: 

a. Pondasi tiang bor (bored pile) tunggal dapat digunakan pada tiang 

kelompok atau pile cap 

b. Kedalam tiang dapat divariasaikan  

c. Ketika proses pemancangan dilakukan getaran tanah akan 

mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang berada didekatnya, 

akan tetapi dengan menggunakan pondasi tiang bor (bored pile) hal ini 

dapat dicegah 

d. Pada pondasi tiang pancang, proses pemancangan pada tanah lempung 

akan membuat tanah bergelombang dan meneyebabkan tiang pancang 

sebelumnya bergerak kesamping. Dalam hal ini tidak terjadi pada 

pondasi tiang bor (bored pile). 

e. Selama pelaksanaan pondasi tiang bor (bored pile) tidak ada suara 

yang ditimbulkan yang mengakibatkan kebisingan seperti halnya tiang 

pancang. 

f. Karena dasar dari pondasi tiang bor (bored pile) dapat diperbesar, hal 

ini memberikan ketahanan yang besar untuk gaya ke atas. 

g. Permukan di atas dimana tiang bor (bored pile) didirikan dapat 

diperiksa secara langsung. 

h. Pondasi tang bor (bored pile) mempunyai ketahanan yang tinggi 

terhadap beban lateral. 

Adapun beberapa kelemahan pada pondasi tiang bor (bored pile) ini antara lain: 

a. Keadaan cuaca yang buruk akan mempersulit pengeboran dan 

pengecoran, dapat diatasi dengan menunda pengeboran dan 

pengecoran sampai dengan keadaan cuaca memungkinkan ataupun 

memasang tenda sebagai penutup. 

b. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah 

berupa pasir atau tanah berkerikil maka menggunakan bentonite 

sebagai penahan longsong. 
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c. Pengecoran beton akan sulit apabila di pengaruhi air tanah karena 

mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik maka  diatasi dengan 

cara ujung pipa tremie berjarak 25-50 cm dari dasar lubang pondasi. 

d. Air yang mengalir kedalam lubang bor dapat mengakibatkan 

gangguan tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tanah 

terhadap tiang, maka air yang mengalir langsung dihisap dan dibuang 

kembali ke dalam kolam air. 

e. Akan terjadi tanah runtuh (groung loss) jika tindakan pencegahan 

tidak dilakukan, maka dipasang casing untuk mencegah kelongsoran. 

f. Karena diameter tiang cukup besar dan memerkukan banyak beton 

dan material, untuk pekerjaan kecil mengakibatkan biayanya sangat 

tinggi maka ukuran tiang bor (bored pile) disesuaikan dengan beban 

yang dibutuhkan. 

g. Walaupun penetrasi sampai ketanah pendukung pondasi dianggap 

telah terpenuhi, kadang-kadang bahwa tiang pendukung kurang 

sempurna karena adanya lumpur yang tertimbun didasar, maka 

dipasang pipa paralon pada tulangan tiang bor (bored pile) untuk 

pekerjaan ijeksi semen dasar (base grouting). 

Untuk alasan ekonomi dan kebutuhan untuk mengembangkan gesekan kulit 

pada tiang, adalah normal untuk menarik cassing selama atau setelah menempatkan 

beton. Seperti pada kasus driven-and-cast-in-place piles, prosedur ini memerlukan 

perawatan yang cermat dan teliti oleh operator untuk mencegah beton terangkat oleh 

cassing, dan dengan demikian mengakibatkan rongga pada corong. Penulangan tidak 

selalu dibutuhkan pada tiang bor dan cor ditempat kecuali memuat beban uplift (uplift 

dapat terjadi karena pembengkakan dan penyusutan tanah liat). Penulangan juga 

mungkin diperlukan di bagian  atas tiang untuk menahan momen lentur yang 

disebabkan oleh eksentrisitas dalam menerapan beban. Namun, seringkali dilakukan 

tindakan pencegahan dengan menggunakan penulangan sepanjang tiang dimana 

dukungan sementara oleh cassing diperlukan sepanjang kedalaman tiang. Penulangan 

bertindak sebagai peringatan perlawanan terhadap gaya angkat beton  saat cassing 

tertarik. 
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2.2.1. Dasar Pemilihan Pondasi Tiang Bor 

Penggunaan pondasi tiang bor semakin populer karena berbagai alasan, 

oleh sebab itu sangat menarik untuk mengetengahkan perkembangan berbagai 

pemakaiannya dan pelaksanaan kontruksi jenis pondasi dalam ini. Namun 

demikian, pengalaman menunjukkan bahwa setiap pekerjaan pondasi tiang bor, 

muncul masalah-masalah spesifik dengan kondisi yang berbeda baik menyangkut 

segi pelaksanaan kontruksi maupun hal lain. Pemilihan jenis pondasi ini 

membutuhkan pengetahuan tentang jenis tanah yang dihadapi dan masalah yang 

akan terkait. Pengendalian mutu menjadi salah satu kunci penting untuk 

keberhasilan pondasi tiang bor. Sukses pada tiang bor tergantung kepada 

pengetahuan bagaimana tiang bor dilaksanakan dilapangan dan pengaruh dari 

prosedur kontruksi yang berbeda terhadap prilaku dibawah beban. 

Tiang bor juga bisa di pasang pada tanah yang keras dan tahan gores dan 

formasi batuan yang ditemukan dibawah tanah yang dapat ditelusuri dalam kondisi 

dimana pemasangan tiang pancang mungkin tidak peraktis atau tidak mungkin 

dilakukan. Tiang bor telah meningkatkan penggunaan jembatan jalan raya di daerah 

yang aktif seismik karena kekuatan lentur kolom yang berdiametre besar dari beton 

bertulang. Tiang bor dapat digunakan sebagai pondasi untuk aplikasi lain seperti 

dinding penahan, dinding suara, tanda, atau lampu tiang tinggi dimana dukungan 

sederhana untuk beban guling  adalah fungsi utama pondasi. 

2.3. Daya Dukung Ijin Tiang 

Daya dukung ijin tiang ditinjau berdasarkan kekuatan ijin tekan dan kekuatan 

ijin tarik. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kekuatan material tiang 

itu sendiri (pamungkas). 

2.3.1. Daya Dukung Ijin Vertikal Tiang Bor 

Analisis daya dukung ijin tekan pondasi tiang bor terhadap kekuatan tanah 

menggunkan formula sebagai berikut : 

Berdasarkan data N SPT ( Mayerhof ) 

    
      

   
 

          

   
                                                                 (2.17)      
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2.3. Untuk tiang panjang 

Apabila Mmax > My maka tiang termasuk tiang panjang, dimana 

Hu diyatakan oleh persamaan : 

    
    
  

 
  

 

 

                                                                                (2.22) 

Dan nilai f dinyatakan dari persamaan : 

  
  

          
                                                                              (2.23)    

Untuk mencari kolerasi dengan undrained sher strength (Cu) 

menurut pendekatan Stroud (1974) adalah sebagai berikut: 

                                                                                       (2.24)  

Keterangan :           

Cu Undrained strength kN/m2 

D Diameter tiang (m) 

Lp Panjang tiang yang tertanam (m) 

K 3,5-6,5 (kN/m2) nilai rata-rata konstanta 

N Nilai SPT 

 

2.3.3. Daya Dukung Ijin TarikTiang Bor 

Analisis daya dukung ijin tarik pondasi  terhadap kekuatan tanah 

mempergunakan formula sebagai berikut: 

Berdasarkan Data N-SPT (Mayerhof) : 

 

                            

               (2.25) 

 

Keterangan 

Pta Daya dukung ijin tarik tiang (ton) 

Ast Daya dukung ijin tarik tiang (ton) 

Li 

Panjang Segmen tiang yang diijinkan 

(m) 

Fi Gaya geser pada selimut segmen tiang 

FK2 Faktor keamanan 3 dan 5 

Wp Berat pondasi  (ton) 
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2.3.4. Perencanaan Tiang Bor Kelompok 

Disaratkan : 

S ≥ 2,5D                    (2.26) 

S ≥ 3D                     (2.27) 

Keterangan:  

S : jarak masing – masing tiang dalam kelompok (spaching) 

D : diameter tiang   

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Jarak Pusat ke Pusat Tiang, (Sardjono, 1991) 

 

2.3.5. Beban Maksimum Tiang Pada Kelompok Tiang 

  Akibat beban-beban dari atas dan juga dipengaruhi oleh formasi tiang 

dalam satu kelompok tiang, tiang-tiang akan mengalami gaya tekan atau tarik. 

Oleh karena itu, tiang-tiang harus dikontrol untuk emastikan bahwa masing-

masing tiang masih dapat menahan beban dari struktur atas sesuai dengan daya 

dukungnya.  

  Beban aksial dan momen yang bekerja akan didistribusikan ke pile cap dan 

kelompok tiang berdasarkan rumus elastisitas dengan menganggap bahwa pile cap 

kaku sempurna, sehingga pengaruh gaya yang bekerja tidak menyebabkan pile cap 

melengkung atau deformasi. Untuk mencari beban maksimum dan minimum yang 

bekerja pada kelompok tiang tersebut dapat di lihat melalui persamaan berikut: 

 

    

   
 = 

  

  
   

           

      ∑   
   

           

      ∑   
               (2.28) 
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Keterangan 

 P max = beban maksimum tiang  

 Pu    = gaya aksial yang terjadi (berfaktor) 

 My   = momen yang bekerja tegak lurus simbu y 

 Mx   = momen yang bekerja tegak luurus sumbu x 

 X max = jarak tiang arah sumbu x terjauh 

 Y max = jarak tiang arah sumbu y terjauh 

 ∑x
2
   = jumlah kuadrat  X 

 ∑y
2
   = jumlah kuadrat Y 

 nx    = banyak tiang dalam satu baris arah sumbu x 

 ny    = banyak tiang dalam satu baris arah sumbu y 

 np    = jumlah tiang 

  Bila P maksimum yang terjadi bernilai positif, maka pile cap 

mendapatkan gaya tekan. Bila P maksimum yang terjadi bernilai negatif, 

maka pile cap mendapat gaya tarik. Dari hasil-hasil tersebut dapat dilihat 

apakah masing-masing tiang masih memenuhi daya dukung tekan dan/atau 

tarik bila ada (Pamungkas, 2013). 

 

2.4. Perencanaan Pile  Cap 

Pile cap berfungsi untuk mengikat tiang-taing menjadi satu kesatuan dan 

memindahkan beban kolom kepada tiang. Pile cap baiasanya terbuat dari beton 

bertulang. Perencanaan pile cap dilakukan anggapan sebagai berikut: 

1. Pile cap sangat kaku 

2. Ujung atas tiang menggantung pada pile cap, karena itu tidak ada momen 

lentur yang diakibatkan oleh pile cap ke tiang. 

3. Tiang merupakan kolom pendek dan elastis, karena itu distribusi 

tegangan dan deformasi membentuk bidang rata ( Pamungkas, 2013). 

2.4.1. Penulangan Pile Cap 

 Penulangan pile cap dianggap sama dengan penulangan plat. Perencanaan 

penulangan pile cap memiliki beberapa langakah sebagai berikut 

(Y.Rusdianto,2005) 
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A. Merencanakan sebagai balok persegi dengan lebar (b) dan tinggi 

efektif (d). 

K perlu = 
  

       
                           (2.29)                                                    

dimana: 

Mu  = momen yang terjadi pada balok (kgm) 

b = lebar balok (m) 

h  = tinggi balok (m) 

d  = tinggi efektif (m)=h-60 

B. Rasio penulangan yang dapat diperoleh dengan, 

ω  = 0,85 – √         
 

   
                      (2.30) 

ρ = ω . 
   

  
                                      (2.31) 

ρb = 
           

  
 . β1 . (

   

      
)                    (2.32) 

ρ max = 0,75 . ρb                                              (2.33) 

ρ min  = 
   

  
                                                      (2.34) 

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

dimana: 

Fc’   = mutu beton (Mpa) 

Fy    = mutu baja (Mpa) 

β1      = 0,85 

C. Bila harga rasio penulangan tarik memenuhi syarat maka dilanjut 

dengan perhitungan luas tulangan. 

As   = ρ . b . d rencana                                              (2.35) 

dimana: 

As   = luas tulangan (mm
2
) 

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

dilanjut dengan merencakan diameter dan jarak tulangan yang di 

sesuaikan dengan luas tulangan telah dihitung. 
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E. Pemeriksaan terhadap tinggi efektif yang dipakai (d pakai > d 

rencana) 

d pakai = h – selimut beton – Ø sengkang – ½ . Ø tulangan     (2.36) 

2.4.2. Tinjauan Terhadap Geser 

Perilaku pile cap sama dengan prilaku pondasi yang mana terhadap geser 

tidak berbeda dengan balok dan pelat (Y.Rusdianto, 2005). 

2.4.2.1. Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Satu Arah 

Penampang keritis terhadap geser pada pelat pondasi terletak sejarak d 

dari muka reaksi terpusat dan terletak pada bidang yang melintang pada seleruh 

lebar pelat seperti terlihat pada Gambar 2.6 Apabila hanya geser dan lentur yang 

bekerja, maka kekuatan yang disumbangkan beton adalah, 

Vc    =   
 

 
√                                                                    (2.37) 

 Gaya geser nominal penampang sejarak d dari muka kolom harus lebih 

kecil atau sama dengan kekuatan geser beton sehingga Vn ≤ Vc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Penampang Kritis pada Plat Pondasi pada Gesr Satu Arah 
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Maka: 

  

 
 ≤ 

 

 
√                                                                                             (2.38) 

Keterangan: 

 Vu   = gaya geser sejarak d dari muka kolom 

 Vc   = geser beton 

 bw   = lebar pondasi (m) 

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

 ϕ     = 0,6 (reduksi kekuatan untuk geser) 

2.4.2.2. Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Dua Arah 

  Bidang penampang kritis yang tegak luurus bidang pelat mempunyai 

keliling dengan masing-masing sisi sebesar b0 dimana penampang kritis terjadi 

sejarak ½ d dari muka tumpuan seperti terlihat pada gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Daerah Geser Aksi Dua Arah Pada Pelat Pondasi 

Vc    = (   
 

  
)     √                                                                                 (2.39) 

Keterangan : 

bo    = keliling daerah kritis  

        = 2 ( bo + ho)                                                                                            (2.40) 

βo    = 
 

 
     ; h ( sisi panjang kolom)                                                                 (2.41) 

        =        ; b (sisi pendek kolom) 

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

  

 
    ≤          √                                                             (2.42) 

Vs    = kuat geser tulangan geser 

Vu = 
  

 
                                                                                     (2.43) 

Pu   = beban berfaktor pada kolom    

A    = luas pondasi (BxL) 

2.5. Penulangan Pondasi Tiang Bor (Bored Pile) 

Penulangan pada pondasi tiang bor (bored pile) sama halnya dengan 

peulangan pada kolom, hanya saja penampang yang digunakan ialah bentuk 

penampang bulat / lingkaran, mempunyai beberapa langkah sebagai berikut: 

A. 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                                                                                                         

(2.44)
     

 

Ast  = ¼ .   . Dst
2
 . n                                                (2.45) 

Keterangan: 

 Ag     = luas penampang beton (mm
2
) 

 Ast    = luas tulangan (mm
2
) 

 D       = diameter penampang beton (mm) 

 Dst    = diameter tulangan (mm) 

 n       = jumlah tulangan 

B. Penampang pondasi tiang bor (bored pile) yang berbentuk lingkaran 

selanjutnya selanjutnya diekuivalenkan menjadi penampang segi empat 

guna menentukan eksetrisitas dalam keadaan seimbang (balance) 

seperti terlihat pada gampar 2.8. 
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(a) (b) 

Gambar 2.8.  a. Penampang Lingkaran 

                                    b. Penampang Ekuivalen Persegi 

 

1. Tebal ekuivalen penampang segi empat 

Heq     = 0,8 x D                                                                          (2.46) 

2. Lebar ekuivalen penampang segi empat 

E beq = 

 

 
           

   
                                                                (2.47) 

3. Luas tulangan total Ast didistrinusikan pada dua lapis  

As = As’ = ½ . Ast                                                           (2.48) 

4. Jarak antar lapis tulangan  

Dseq     = 
 

 
 x Ds                                                                           (2.49) 

Keterangan: 

    Ds     = tinggi efektif penampang (mm) 

C. Cek eksentrisitas rencana yang diberikan (e) dibandingkan terhadap 

eksentrisitas balance (eb). 

deq = Dseq + 
        

 
                                                      (2.50) 

Cb = 
   

      
 x deq                                                                                                      (2.51) 

Ab =  1 x Cb                                                           (2.52) 
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o Persamaan untuk penampang bulat dengan hancur tarik menentukan: 

Pn = 0,85 fc’ h
2
 (√ 

       

 
        

     

     
  

       

 
      )               (2.58) 

o Persamaan untuk penampang bulat dengan hancur tekan menentukan: 

Pn = 
      
   

  
    

  
       

       

                
     

                 (2.59) 

Keterangan: 

h = diameter penampang 

Ds = diameter lingkaran tulangan terjauh dari sumbu 

e = eksentrisitas terhadap pusat plastis penampang 

  g = 
   

  
 =

                     

                    
    (2.60) 

m = 
  

        
                  (2.61) 

o Syarat :  Pn   Pu 

  

2.5.1 Perencanaan Sengkang 

Tulangan pengikat yang digunakan untuk pondasi tiang bor (bored pile) 

adalah tulangan spiral. Berikut ketentuan-ketentuan mengenai tulangan spiral 

menurut SNI 2847-2013: 

A. Untuk konstruksi cor di tempat, ukuran spiral tidak boleh kurang dari 

diameter 10 mm. 

B. Spasi bersih antar spiral tidak boleh melebihi 75 mm, atau tidak 

kurang dari 25 mm. 

C. Rasio volume tulangan spiral  s tidak boleh kurang dari nilai yang 

diberikan oleh 

  s  = 0,45 (
  

   
  )

  
 

   
      (2.62) 
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Keterangan : 

  s = 
                                   

                            
 

 s = jarak spasi tulangan spiral pusat ke pusat 

 Ag = luas penampang lintang kotor dari kolom 

 Ach = luas penampang lintang inti kolom (tepi luar ke tepi luar 

    spiral) 

 fy = tegangan leleh tulangan baja spiral, tidak lebih dari 400 

    MPa. 

2.6. Penurunan Kelompok Tiang 

 Penurunan tiang pada kelompok tiang merupakan jumlah penurunan 

elastis atau penurunan yang terjadi dalam waktu dekat (immediate settlemen 

atau elastic settlement) Si dan penurunan yang terjadi dalam jangka waktu 

yang panjang ( long term consolidation settlement) Sc. 

2.6.1. Penurunan Segera ( immediate settlement) 

Penurunan yang dihasilkan oleh distorsi massa tanah yang tertekan dan 

terjadi pada volume konstan disebut penurunan segera. Menurut Janbu, Bjerrum, 

dan Kjaernsli (1956) hal itu dirumuskan sebagai berikut. Nilai       di dapat 

pada gambar 2.10 ( Pamungkas, 2013). 

 

         
  

  
                                                                              (2.63) 

 

Keterangan: 

Si = peurunan segera 

q = tekanan yang terjadi (
  

 
) 

B = lebar kelompok tiang 

Eu = modulus deformasi pada kondisi undrained 

μi              = faktor koreksi untuk lapisan tanah dengan tebal terbatas H  

μo = faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df  
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        Harga modulus deformasi Eu diperoleh dengan menggunakan 

hubungan antara Eu dengan kekuatan geser undrained ( undrained 

shear setrength ) Cu dari tanah air 

Eu = 400 . Cu                                                                          (2.64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Grafik hubungan μi,  μo, kedalaman pondasi (Df)    dan   lebar 

pondasi (B). (Janbu, Bjerrum, dan Kjaernsli) 

(sumber: Pamungkas, 2013) 

 

2.6.2. Penurunan Konsolidasi ( Consolidation Settlement ) 

 Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan isi tanah jenuh secara 

perlahan-lahan dengan permeabilitas rendah akibat keluarnya air pori. Proses 

tersebut berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori yang disebabkan 

oleh kenaikan tegangan total telah benar-benar hilang. Pada kondisi konsolidasi 

ini tanah yang terkonsolidasi normal, jika tebal lapisan tanah sama dengan H 

maka penurunan yang terjadi seperti pada Gambar 2.11. 

Sc = 
    

     
                                                                                              (2.65) 

Dengan subtitusi permasamaan : 

Sc = 
    

     
    = 

 

     
          

      

  
                                                   (2.66) 
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Keterangan: 

Sc  = penurunan konsolidasi (m) 

H  = tebal lapisan tanah (m) 

e0  = angka pori pada tegangan Po (angka pori asli) 

e  = angka pori pada tegangan P 

Cc  = indeks pemampatan (compression index) 

  = 0,009 x ( LL-10)                                                          (2.67) 

Po  = tegangan efektif pada lapisan tanah ( t/m
2
) 

  = γ1 x h1 + (γ sat – γw) x h2 + …                                   (2.68) 

Δp  = perubahan tegangan pada lapisan tanah ( t/m
2
) 

  = 
  

  
                                                                               (2.69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Penurunan Konsolidasi Kelompok Tiang (sardjono, 1991) 

 

 


