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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jembatan 

 Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan 

melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain 

(jalan air atau jalan lalulintas biasa). Jika jembatan itu berada diatas jalan lalulintas 

biasa maka biasanya dinamakan viaduct. (Struyk dan Veen, 1984) 

 

2.1.1 Jembatan Overpass 

Overpass/jalan layang adalah salah satu bangunan infrastruktur di bidang 

transportasi yang dibangun tidak sebidang dengan tanah, melayang melewati 

daerah/kawasan tertentu yang biasanya selalu memiliki permasalahan tertentu. 

Seperti kemacetan lalu lintas, melalui jalan kereta api untuk, dan juga untuk alasan 

sebagai meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. 

2.1.2 Jenis-jenis Jembatan 

 Menurut Ir. Agus Iqbal Manu (1995) Jembatan bisa dibedakan berdasarkan 

pada kegunaan, jenis material, dan bentuk struktur. 

Berdasarkan kegunaannya jenis jembatan dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Jembatan jalan raya 

b. Jembatan pejalan kaki 

c. Jembatan kereta api 

d. Jembatan jalan air 

e. Jembatan jalan pipa 

f. Jembatan penyebrangan 

Berdasarkan jenis materialnya : 

a. Jembatan kayu  

b. Jembatan baja 

c. Jembatan beton bertulang dan pratekan
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d. Jembatan komposit 

Berdasarkan jenis struktur : 

a. Jembatan dengan tumpuan sederhana 

b. Jembatan menerus 

c. Jembatan kantilever 

d. Jembatan rangka 

e. Jembatan gantung 

f. Jembatan pelengkung 

g. Jembatan kable 

h. Jembatan integral 

i. Jembatan semi integral 

 

2.1.3 Bagian - Bagian Jembatan 

 Ir. Agus Iqbal Manu (1995) menyatakan bahwa jembatan memiliki dua 

komponen utama yaitu : 

2.1.3.1 Struktur Atas (Super Structure) 

 Struktur atas adalah bagian atas jembatan yang menumpu bagiannya sendiri 

dan menampung beban yang ditimbulkan dari lalu lintas orang, kendaraan, dan 

yang lainnya, kemudian menyalurkan ke struktur bawah. Bagian-bagian utama dari 

struktur atas jembatan antara lain adalah balok utama longitudinal atau stringer atau 

girder, plat lantai, dan pengaku (bracing atau stiffner), sedangkan bagian sekunder 

dari struktur atas antara lain adalah parapet, alat sambung dek, dan lain sebagainya.  

 

2.1.3.2 Struktur Bawah (Sub Structure) 

 Struktur bawah adalah bagian bawah jembatan yang berfunfsi untuk 

menerima beban dari struktur atas dan kemudian menyalurkan ke pondasi. Beban-

beban tersebut kemudian disalurkan ke tanah. Bagian-bagian dari struktur bawah 

jembatan antara lain adalah kepala jembatan (abutment), pilar, dan pondasi untuk 

kepala jembatan dan juga pilar. 
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Gambar 2.1 Bagian Bagian jembatan 

(Sumber: https://jembatan.id/) 

Menurut Kusnadi (2010) bagian bagian jembatan secara umum dibagi menjadi 6 

bagian utama yaitu : 

1. Banguna Atas 

Merupakan bangunan yang berfungsi sebagai penampung beban-beban 

yang ditimbulkan oleh lalu lintas kendaraan maupun orang dan kemudian 

menyalurkan keapada bangunan bawah. 

2. Landasan 

Merupakan ujung bawah dari bangunan atas yang berfungsi menyalurkan 

gaya-gaya yang berasal dari bangunan atas menuju bangunan bawah. 

Biasanya 2 jenis yaitu landasan sendi dan landasan roll. 

3. Bangunan bawah 

Merupakan bangunan yang berfungsi menerima dan memikul beban yang 

diberikan oleh bangunan atas dan kemudian menyalurkan ke pondasi yang 

langsung berada di tanah. 

4. Pondasi 

Merupakan bagian pada jembatan yang berfungsi menerima beban-beban 

dari bangunan bawah dan menyalurkan ke tanah. 

5. Oprit 

Merupakan timbunan tanah dibelakang abutmen. Abutmen merupakan tiang 

yang berada di ujung jembatan, jika berada ditengah dan di apit oleh dua 

abutmen maka disebut pilar. Timbunan ini harus sepadat mungkin untuk 

menghindari terjadinya penurunan (settlement). 
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6. Bangunan Pengaman Jembatan 

Merupakan bangunan yang berfungsi sebagai pengaman terhadap pengaruh 

sungai yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

2.2 Pembebanan Jembatan 

2.2.1 Kelompok Pembebanan dan Simbol untuk Beban 

 Menurut SNI 1725:2016 beban permanen dan transien yang harus 

diperhitungkan dalam perencanaan jembatan adalah : 

Beban permanen : 

MS beban mati komponen struktural dan non struktural jembatan 

MA beban mati perkerasan dan utilitas 

TA gaya horizontal akibat tekanan tanah 

PL gaya-gaya yang terjadi pada struktur jembatan yang disebabkan oleh proses 

pelaksanaan, termasuk semua gaya yang terjadi akibat perubahaan statika 

yang terjadi pada konstruksi segmental 

PR prategang 

 

Beban Transien : 

SH gaya akibat susut/rangkak 

TB gaya akibat rem 

TR gaya akibat sentrifugal 

TC gaya akibat tumbukan kendaraan 

TV gaya akibat tumbukan kapal 

EQ gaya gempa 

BF gaya friksi 

TD beban lajur “D” 

TT beban truk “T” 

TP beban pejalan kaki 

SE beban akibat penurunan 

ET gaya akibat temperatur gradien 
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EUn gaya akibat temperatur seragam 

EF gaya apung 

EWS beban angin pada struktur 

EWL beban angin pada kendaraan 

EU beban arus dan hanyutan 

Faktor beban untuk setiap beban untuk setiap kombinasi pembebanan harus 

diambil seperti yang ditentukan dalam Tabel 2.1. Kombinasi pembebanan harus 

dikalikan dengan faktor beban yang sesuai. (SNI 1725:2016) 

Tabel 2.1 Kombinasi beban umum untuk keadaan batas kelayanan dan ultimit 

Keadaan 

Batas 

MS 

MA 

TA 

PR 

PL 

SH 

TT 

TD 

TB 

TR 

TP 

EU EWS EWL BF EUn TG ES 

Gunakan 

salah satu 

EQ TC TV 

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

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

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

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

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

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

Ektrem 

II 

γp 0,50 1,00 - - 1,00 - - -  1,00 1,00 

Daya 

layan I 

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

Daya 

layan II 

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

Daya 

layan III 

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

Daya 

layan IV 

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

Fatik 

(TD dan 

TR) 

- 0,75 - - - - - - -    

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

γEQ adalah faktor beban hidup kondisi gempa 

(SNI 1725:2016) 

 

2.2.2 Beban Permanen 

 Beban permanen merupakan beban utama dalam perhitungan tegangan pada 

setiap perencanaan jembatan. Beban permanen yang diperhitungkan dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Berat Isi untuk Beban Mati 

No Bahan 

Berat/Satuan 

Isi 

(kN/m3) 

Kerapatan 

Massa 

(kg/m3) 

1. Lapisan permukaan 

aspal (bituminous 

wearing surfaces) 

22 2245 

2. Besi tuang (cast iron) 71 7240 

3. Timbunan tanah 

didapatkan 

(compacted sand, silt 

or clay) 

17,2 1755 

4. Kerikil didapatkan 

(rolled gravel, 

macadam or ballast) 

18,8-22,7 1920-2315 

5. Beton aspal (asphalt 

concrete) 

22 2245 

6. Beton Ringan (low 

density) 

12,25-19,6 1250-2000 

7. Beton f’c < 35 MPa 22,00-25,00 2320 

 35<f’c<105 Mpa 22+0,022 f’c 2240-2.29 f’c 

8. Baja (steel) 78,5 7850 

9. Kayu (ringan) 7,8 800 

10. Kayu keras (hard 

wood) 

11,0 1125 

(SNI 1725:2016) 

 

2.2.2.1 Berat Sendiri (MS) 

 Berat sendiri adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan 

elemen struktural, ditambah dengan elemen non struktural yang dianggap tetap. 

Adapun faktor beban beban yang digunakan untuk berat sendiri dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Faktor beban untuk berat sendiri 

 

(SNI 1725:2016) 

 

Tipe Beban 

Faktor Beban (γMS) 

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

MS) 

Bahan  Biasa Terkurangi 

 

 

Tetap 

Baja 1,00 1,10 0,90 

Almunium 1,00 1,10 0,90 

Beton Pracetak 1,00 1,20 0,85 

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

Kayu 1,00 1,40 0,70 
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2.2.2.2 Beban Mati Tambahan (MA) 

 Beban mati tambahan (MA) adalah berat elemen non struktural yang 

membentuk suatu beban pada jembatan, dan besarnya dapat berubah selama umur 

jembatan. Dalam hal tertentu, nilai faktor beban mati tambahan yang berbeda 

dengan ketentuan pada Tabel 2.4 boleh digunakan dengan persetujuan instansi yang 

berwenang.  (SNI 1725:2016) 

Tabel 2.4 Faktor beban untuk beban mati tambahan 

 

Tipe 

Beban 

Faktor Beban (γMA) 

Keadaan Batas Layan (γS
MA) Keadaan Batas Ultimit 

(γU
MA) 

Keadaan  Biasa Terkurangi 

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

 Khusus (terawasi) 1,00 1,40 0,80 
Catatan: faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas 

(SNI 1725:2016) 

 

2.2.2.3 Beban Akibat Tekanan Tanah (TA) 

Koefisien tekanan tanah nominal harus dihitung berdasarkan sifat-sifat 

tanah. Sifat-sifat tanah (kepadatan, kadar, kelembaban, kohesi sudut geser dalam 

dan lain sebagainya) harus diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian 

tanah baik dilapangan ataupun laboratorium. Adapun faktor beban akibat tekanan 

tanah dapat dilihat pada Tabel 2.5. (SNI 1725:2016) 

Tabel 2.5 Faktor beban akibat tekanan tanah 

 

Tipe 

Beban 

Faktor Beban (γTA) 

Keadaan Batas Layan 

(γS
MA) 

Keadaan Batas Ultimit 

(γU
MA) 

Tekanan 

Tanah 

 Biasa Terkurangi 

 

 

 

Tetap 

Tekanan tanah 

vertikal 

1,00 1,25 0,80 

Tekanan tanah 

lateral 

   

Aktif 1,00 1,25 0,80 

Pasif 1,00 1,40 0,70 

Diam 1,00 (1) 

Catatan 1): Tekanan tanah lateral dalam keadaan diam biasanya tidak 

diperhitungkan pada keadaan batas ultimit. 

(SNI 1725:2016) 
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2.2.3 Beban Lalu Lintas 

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

“D” dan beban truk “T”. Pembebanan lajur “D” ditempatkan melintang pada lebar 

penuh dari jalan kendaraan. Jembatan dan menghasilkan pengaruh pada jembatan 

yang ekivalen dengan rangkaian kendaraan sebenarnya. Beban truk “T” adalah 

berat kendaran tunggal dengan tiga gandar yang ditempatkan pada berbagai posisi 

sembarang pada lajur lalu lintas. Tiap gandar terdiri dari dua pembebanan bidang-

bidang kontak yang dimaksud agar mewakili pengaruh roda kendaraan berat 

(trailer). Beban satu truk “T” ini hanya boleh ditempatkan per lajur lalu lintas 

rencana. Pada umumnya beban lajur “D” akan memberikan efek yang lebih 

maksimum pada jembatan-jembatan bentang menengah dan panjang sehingga 

untuk analisa struktur jembatan bentang menengah dan panjang hanya akan 

menggunakan beban lajur “D”. Sedangkan untuk jembatan-jembatan bentang 

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

dibandingkan dengan efek beban lajur “D”. (SNI 1725:2016) 

 

2.2.3.1 Beban Lajur D (TD) 

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

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

yang digunakan untuk lajur D seperti pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Faktor beban untuk beban lajur “D” 

Tipe 

Beban 

 

Jembatan 

Faktor Beban (γTA) 

Keadaan Batas 

Layan (γS
TD) 

Keadaan Batas 

Ultimit (γU
TD) 

Transien Beton 1,00 1,80 

Boks Girder 

Baja 

1,00 2,00 

(SNI 1725:2016) 

 

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

panjang bentang yang dibebani total (L) sebagai berikut: 

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

L>30 m; q = 9.0 (0.5 + 
15

𝐿
) kPa     (2.2) 
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Gambar 2.2 Beban lajur D 

(SNI 1725:2016) 

  

Beban lajur D ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas seperti 

ditunjukan dalam Gambar 2.2. Selain beban terbagi rata BTR, beban lajur D juga 

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

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

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

momen lentur negatif menjadi maksimum. (SNI 1725:2016) 

 

2.2.3.2 Beban Truk “T” 

 Beban truk T tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Besarnya 

beban truk T ditunjukan pada Gambar 2.3. Adapun faktor beban untuk beban T 

seperti terlihat pada Tabel 2.7. Umumnya hanya satu truk yang diperbolehkan untuk 

ditempatkan dalam tiap lajur lalu lintas rencana untuk panjang penuh jembatan, 

namun untuk jembatan sangat panjang dapat ditempatkan lebih dari satu truk pada 

satu lajur lalu lintas rencana. Beban Truk T harus ditempatkan di tengah lajur lalu 

lintas jalan jembatan. (SNI 1725:2016) 



14 

 

Gambar 2.3 Beban Truk T 

 (SNI 1725:2016) 

 

Tabel 2.7 Faktor beban untuk beban T 

 

Tiepe Beban 

 

Jembatan 

Faktor Beban (γTA) 

Keadaan Batas 

Layan (γS
TT) 

Keadaan Batas 

Ultimit (γU
TT) 

Transien Beton 1,00 1,80 

Box Girder Baja 1,00 2,00 

(SNI 1725:2016) 

 

2.2.3.3 Gaya Rem (TB) 

 Bekerjanya gaya-gaya di arah memanjang jembatan akibat rem dan traksi, 

harus ditinjau dan berlaku untuk kedua jurusan lalu lintas. Pengaruh ini 

diperhitungkan senilai dengan gaya rem sebesar 5% dari beban lajur D yang 

dianggap ada pada semua jalur lalu lintas, tanpa dikalikan dengan faktor beban 

dinamis dan dalam satu jurusan. Gaya rem tersebut dianggap bekerja horisontal 

dalam arah sumbu jembatan dengan titik tangkap setinggi 1,8 m diatas permukaan 

lantai kendaraan. Beban lajur D disini tidak boleh direduksi jika panjang bentang 

melebihi 30 m, digunakan rumus q=9 kPa. (SNI 1725:2016). 
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2.2.3.4 Faktor Beban Dinamis 

Faktor beban dinamis (FBD) merupakan hasil interaksi antara kendaraan 

yang bergerak dengan jembatan. Besarnya BGT dari pembebanan lajur D dan beban 

roda dari pembebanan truk T harus cukup untuk memberikan terjadinya interaksi 

antara kendaraan yang bergerak dengan jembatan. Besarnya nilai tambah 

dinyatakan dalam fraksi dari beban statis. FBD ini diterapkan pada keadaan batas 

daya layan dan beban utimit. FBD merupakan fungsi panjang bentang ekuivalen 

seperti pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Faktor Beban Dinamis untuk BGT untuk Pembebanan Lajur D 

(SNI 1725:2016) 

2.2.4 Beban Lingkungan 

2.2.4.1 Beban Angin 

 Tekanan angin horizontal diasumsikan disebabkan oleh angin rencana 

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

harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh 

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

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

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

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

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: (SNI 1725:2016) 

𝑉𝐷𝑍 = 2,5 × 𝑉0 × (
𝑉10

𝑉𝐵
) × 𝑙𝑛 (

𝑍

𝑍0
)     (2.3) 
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Dengan tidak adanya data yang lebih tepat, tekanan angin rencana dalam 

Mpa dapat ditetapkan dengan menggunakan persamaan berikut: 

𝑃𝐷 = 𝑃𝐵 × (
𝑉𝐷𝑍

𝑉𝐵
)       (2.4) 

Dimana: 

VDZ = kecepatan angin rencana pada elevasi rencana (km/jam) 

V10 = kecepatan angin pada elevasi 10000 mm diatas permukaan tanah 

   atau permukaan air rencana (km/am) 

VB = kecepatan angin rencana yaitu 90 hingga 120 km/jam pada elevasi 

   1000 mm 

Z = elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau permukaan air 

   dimana beban angin dihitung (Z > 10000 mm) 

VO = kecepatan gesekan angin, yang merupakan karakteristik 

   meteorologi, sebagaimana ditentukan dalam Tabel 2.8 (km/jam) 

ZO = panjang gesekan di hulu jembatan, yang merupakan karakteristik 

   meteorologi, ditentukan pada Tabel 2.8 (mm) 

PB = Tekanan angin dasar, ditentukan pada Tabel 2.9 (Mpa) 

PD = Tekanan angin rencana (Mpa) 

 

Tabel 2.8 Nilai Vo dan Zo untuk Berbagai Variasi Kondisi Permukaan Hulu 

Kondisi 
Lahan 

Terbuka 

Sub 

Urban 
Kota 

Vo (km/jam) 13,2 17,6 19,3 

Zo (mm) 70 1000 2500 

(SNI 1725:2016) 

 

Tabel 2.9 Tekanan Angin Dasar 

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

Rangka, Kolom, dan 

Pelengkung 

0,0024 0,0012 

Balok 0,0024 N/A 

Permukaan datar 0,0019 N/A 

(SNI 1725:2016) 
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2.2.4.2 Pengaruh Gempa 

 Menurut SNI 1725:2016 jembatan harus direncanakan agar memiliki 

kemungkinan kecil untuk runtuh namun dapat mengalami kerusakan yang 

signifikan dan ganguan terhadap pelayanan akibat gempa. Beban gempa diambil 

sebagai gaya horizontal yang ditentukan berdasarkan perkalian antara perkalian 

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

dimodifikasi respons (Rd) dengan persamaan sebagai berikut : 

 

𝐸𝑄 =
𝐶𝑠𝑚

𝑅𝑑
× 𝑊𝑡        (2.5) 

 

Dimana : 

EQ = gaya gempa horizontal statis (kN) 

Csm = koefisien respons gempa elastis 

Rd = faktor modifikasi respons (Tabel 2.9 dan Tabel 2.10) 

Wt = berat total struktur terdiri dari beban mati dan beban hidup yang 

    sesuai (kN) 

 

Koefisien respons gempa elastis: 

a. Untuk  periode  yang  lebih  kecil  dari  T0,  koefisien  respons gempa elastik 

(Csm) didapatkan dari persamaan: 

Csm  = (SDS – AS) 
𝑇

𝑇0
 + AS      (2.6) 

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

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

c. Untuk  periode  lebih  besar dar Ts,  koefisien  respons gempa elastic 𝐶𝑠𝑚 

didapatkan dari persamaan : 

Csm  = 
𝑆𝐷1

𝑇
         (2.7) 
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Tabel 2.10 Faktor Modifikasi Respon (R) untuk Bangunan Bawah 

Bangunan bawah 

Kategori kepentingan 

Sangat 

penting 
Penting Lainnya 

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

Tiang/kolom beton bertulang 

Tiang vertikal 

Tiang miring 

 

1,5 

1,5 

 

2,0 

1,5 

 

3,0 

2,0 

Kolom tunggal 1,5 2,0 3,0 

Tiang baja dan komposit 

Tiang vertikal 

Tiang miring 

 

1,5 

1,5 

 

3,5 

2,0 

 

5,0 

3,0 

Kolom majemuk 1,5 3,5 5,0 

(SNI 2833:2016) 

 

Tabel 2.11 Faktor Modifikasi Respon (R) untuk Hubungan antar Elemen Struktur 

Hubungan elemen strukur 
Semua kategori 

kepentingan 

Bangunan atas dengan kepala jembatan 0,8 

Sambungan muai (dilatasi) pada 

bangunan atas 

0,8 

Kolom, pilar, atau tiang dengan 

bangunan atas 

1,0 

Klom atau pilar dengn fondasi 1,0 

(SNI 2833:2016) 

 

2.3 Kepala Jembatan (abutment) 

Kepala jembatan (abutment) adalah suatu bangunan yang meneruskan 

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

pondasi. Ada berbagai bentuk dan jenis kepala jembatan, tetapi dalam pemilihannya 

perlu dipertimbangkan tinngi, macam bangunan atas, kondisi tanah, demikian pula 

kondisi bangunannya. Bentuk struktur  dari kepala jembatan yang umum, 

diperlihatkan dalam Gambar 2.5 dan hubungan antara macam serta tinggi kepala 

jembatan sebaiknya disesuaikan dengan Gambar 2.6. 
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Gambar 2.5 Bentuk Umum Kepala Jembatan 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994)` 

Bila abutment ini makin tinggi, maka berat tanah timbunan dan tekanan 

tanah aktif makin tinggi pula, sehingga sering kali dibuat bermacam-macam bentuk 

mereduksi pengaruh-pengaruh tersebut. 

Gambar 2.6 Tinggi Pemakaian Kepala Jembatan untuk Berbagai Bentuk 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 

Adapun fungsi kepala jembatan (abutment) ini antara lain: 

 Sebagai perletakan balok jembatan (beam). 

 Sebagai perletakan plat injak. 

 Sebagaia bangunan atas ke pondasi. 

 Sebagai penahan tekanan tanah aktif. 

Gaya keluar yang bekerja pada kepala jembatan umumnya tidak akan 

menimbulkan persoalan bila hanya gaya-gaya seperti Gambar 2.7 saja yang 
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diperhitungkan. Namun jika jembatan berada di daerah gempa maka perlu 

diperhitungkan gaya akibat gempa. Pada jembatan jalan kereta api, gaya sentrifugal 

atau beban kejut juga perlu diperhitungkan. 

 

Gambar 2.7 Gaya Luar yang Bekerja pada Kepala Jembatan 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 

Harry Christady Hardiyatmo menyatakan untuk menentukan gaya tekan aktif dan 

pasif pada abutment adalah sebagai berikut: 

 Menentukan gaya tekanan tanah aktif pada abutment: 

𝐾𝑎 =
1−𝑠𝑖𝑛∅

1+𝑠𝑖𝑛∅
        (2.8) 

 Menentukan gaya tekanan tanah pasif pada abutment: 

𝐾𝑏 =
1

𝐾𝑎
         (2.9) 

 

2.3.1 Perencanaan Struktural dan Bentuk Abutment 

Perencanaan abutment secara praktis dapat dibuat seperti perencanaan 

tembok penahan tanah dengan memperhitungkan beban kerja dari bangunan 

struktur atas. Pada umumnya dimensi dinding penahan tanah ditentukan dengan 

cara coba – coba. Beberapa percobaan hitungan tersebut akan menghasilkan bentuk 

yang dianggap paling cocok dan memenuhi syarat kestabilan. 

Estimasi dimensi dinding gravitasi, dinding kantilever, dan dinding 

counterfort berdasarkan pengalaman diperlihatkan pada Gambar 2.8. dimensi – 
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dimensi yang tercantum pada gambar tersebut hanya sebagai petunjuk awal untik 

langkah perencanaan. 

 

 

Gambar 2.8 Estimasi Awal Dimensi Dinding Penahan 

(Hardiyatmo, 2008) 

 

2.3.2 Kontrol kepala jembatan (abutment) 

- Stabilitas Guling, FK = 
𝑀𝑇

𝑀𝐺
      (2.10) 

- Stabilitas Geser, FK = 
𝑓 .  𝛴𝑉

𝛴𝐻
      (2.11) 

- Stabilitas Daya Dukung Tanah, FK = 
𝑄𝑢𝑛

𝑄𝑛
    (2.12) 

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



22 

 

                         FK > 1,2 (kondisi gempa) 

 
 

- Stabilitas terhadap eksentrisitas, e = 
𝐵

2
−

𝛴𝑀𝑥−𝛴𝑀𝑦

𝛴𝑉
<

𝐵

6
  (2.13) 

- Stabilitas Daya Dukung Tanah, σmax = 
𝛴𝑉

𝐵 .𝐿
− (1 ±

6 .  𝑒

𝐵
)  (2.14) 

Qmaks ≤ Qijin  (OK) 

Qmin ≤ Qijin  (OK) 

Daya  dukung  tanah  dasar  pondasi  berdasarkan  rumus  Terzhagi  untuk  pondasi 

memanjang dinyatakan oleh persamaan : 

𝑄𝑢𝑙𝑡 = 𝐶 × 𝑁𝑐 × (1 + 0,3
𝐵

𝐿
) + 𝑃𝑜 × (𝑁𝑞 − 1) + 0,5 × 𝛾′ × 𝐵 × 𝑁𝛾 × (1 + 0,2

𝐵

𝐿
) 

𝑄𝑖𝑗𝑖𝑛 =
𝑄𝑢𝑙𝑡

𝑆𝐹
         (2.15) 

    

Dimana : 

c = Kohesi tanah (kN/m2) 

Po = Df × γ = tekanan overburden dasar pondasi (kN/m2) 

Df = Kedalaman pondasi (m) 

γ = Berat volume tanah  (kN/m2) 

B = Lebar pondasi (m) 

L = Panjang pondasi (m) 

Nc, Nq, Nγ  = koefisien kapasitas daya dukung Terzaghi (Tabel 2.11) 

Qult = Daya dukung ultimate tanah pondasi 

SF = Faktor keamanan, dan harga SF = 3 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 
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Tabel 2.12 Nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi 

Ø 
Keruntuhan geser umum Keruntuhan geser lokal 

Nc Nq Nγ Nc’ Nq’ Nγ’ 

0 5,7 1,0 0,0 5,7 1,0 0,0 

5 7,3 1,6 0,5 6,7 1,4 0,2 

10 9,6 2,7 1,2 8,0 1,9 0,5 

15 12,9 4,4 2,5 9,7 2,7 0,9 

20 17,7 7,4 5,0 11,8 3,9 1,7 

25 25,1 12,7 9,7 14,8 5,6 3,2 

30 37,2 22,5 19,7 19,0 8,3 5,7 

34 52,6 36,5 35,0 23,7 11,7 9,0 

35 57,8 41,4 42,4 25,2 12,6 10,1 

40 95,7 81,3 100,4 34,9 20,5 18,8 

45 172,3 173,3 297,5 51,2 35,1 37,7 

48 287,9 287,9 780,1 66,8 50,5 60,4 

50 347,6 415,1 1153,2 81,3 65,6 87,1 

(Hardiyatmo, 2003) 

 Nilai – nilai porositas (n), angka pori (e), dan berat volume (W) pada 

keadaan asli di alam dan berbagai jenis tanah yang disarankan oleh Terzaghi 

(1947) dapat dilihat pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.13 Nilai-nilai tipikal n, e, w, γd, dan γb untuk tanah asli 

Macam Tanah 
n 

(%) 
E 

W 

(%) 

γd 

(kN/m3) 

γb 

(kN/m3) 

Pasir seragam, tidak padat 46 0,85 32 
                           

14,3 
18,9 

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

Pasir berbutir campuran, tidak 

padat 
40 0,67 25 15,9 19,9 

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

Lempung lunak sedikit 

organik 
66 1,90 70 - 15,8 

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

(Hardiyatmo, 2003) 
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2.3.3 Penulangan Abutment 

Penulangan pada abutment dianggap sama dengan penulangan balok dan 

pelat. Batas – batas penulangan lentur pada abutment menggunakan rumus yang 

sama pada penulangan struktur sebagai berikut: 

1. Rencana sebagai balok persegi atau pelat dengan lebar (b) dan tinggi efektif 

(d). 

𝐾𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
𝑀1

∅×𝑏×𝑑2       (2.16) 

2. Rasio penulangan dapat diperoleh dengan persamaan: 

𝜔 = 0,85 − √0,72 − 1,7
𝐾

𝑓𝑐′
      (2.17) 

𝜌  = 𝜔 ×
𝑓𝑐′

𝑓𝑦
        (2.18) 

𝜌𝑏 = 0,85 × 𝛽1 ×
𝑓𝑐′

𝑓𝑦
× (

600

600+𝑓𝑦
)     (2.19) 

Menurut SNI 287-2013 untuk fc’ antara 17 s/d 28 MPa, 𝛽1 harus 

diambil sebesar 0,85. Untuk fc’ diatas 𝛽1 harus direduksi sebesar 0,05 untuk 

setiap kelebihan kekuatan sebesar 7 MPa diatas 28 MPa, tetapi 𝛽1  tidak boleh 

kurang dari 0,65. 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝜌𝑏       (2.20) 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1,4

𝑓𝑦
        (2.21) 

Pemeriksaan terhadap rasio tulangan: 𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥 

3. Perhitungan luas tulangan yang digunakan 

𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎      (2.22) 

4. Kontrol momen kapasitas terhadap momen ultimit 

𝑎    =
𝐴𝑠×𝑓𝑦

0,85×𝑓𝑐′×𝑏
        (2.23) 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦 × (𝑑 −
𝑎

2
)      (2.24) 

Syarat, ∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 (𝑂𝑘) 
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5. Kontrol tulangan geser 

Gaya geser yang mampu dipikul oleh beton 

 𝑉𝑐 =
1

6
× √𝑓𝑐 × 𝑏 × 𝑑      (2.25) 

Kekuatan geser nominal yang dihitung 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛        (2.26) 

𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠)       (2.27) 

Jika beton mampu memikul gaya geser sendiri, maka direncanakan tulangan 

geser dengan menghitung kekuatan geser nominal yang diperlukan untuk 

tulangan geser. 

𝑉𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
𝑉𝑢−∅𝑉𝑐

∅
        (2.28) 

Luas tulangan geser: 

𝐴𝑠𝑣 =
1

4
× 𝜋 × 𝑑2       (2.29) 

Jarak sengkang maksimum tulangan geser: 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑑

2
         (2.30) 

Kekuatan geser nominal yang disediakan oleh tulangan geser: 

𝑉𝑠𝑎𝑑𝑎 =
𝐴𝑠𝑣×𝑓𝑦×𝑑

𝑆
       (2.31) 

Syarat, 𝑉𝑠𝑎𝑑𝑎 > 𝑉𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢  (𝑂𝑘) 

 

2.4 Pilar Jembatan 

Pilar jembatan sederhana adalah suatu konstruksi beton bertulang yang 

menumpu di atas pondasi tiang – tiang pancang dan terletak di tengah sungai atau 

yang lain yang berfungsi sebagai pemikul antara bentang tepi dan bentang tengah 

bangunan atas jembatan (SNI 2451 Tahun 2008). Ada yang menyebut definisi pilar 

adalah bangunan bawah yang terletak diantara kedua kepala jembatan, berfungsi 
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sebagai pemikul seluruh beban pada ujung – ujung bentang dan gaya – gaya lainnya 

serta meneruskan beban – beban tersebut ke pondasi. Pada sebuah konstruksi pilar 

memiliki beberapa bagian yaitu pier head atau kepala pilar dan badan pilar. 

2.4.1 Dasar Perencanaan Pilar 

Urutan pekerjaan dalam merencanakan atau mendesain pilar jembatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung besarnya beban yang diterima oleh pilar. 

2. Menentukan bentuk penampang dan dimensi rencana pilar serta mutu beton 

yang digunakan. 

3. Menghitung momen, gaya normal dan gaya geser yang terjadi akibat 

kombinasi beban – beban yang bekerja. 

4. Menghitung kebutuhan tulangan yang diperlukan 

Gaya – gaya yang harus diperhitungkan untuk merencanakan ata mendesain 

pilar antara lain dapat dilihat pada Gambar 2.9 

Gambar 2.9 Gaya Luar yang Bekerja pada Pilar 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 
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2.5 Pile Cap 

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

(footing) 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 dengan 

dasar pelat penutup tiang diambil 75 mm s/d 100 mm (Gambar 2.10) 

 

Gambar 2.10 Ikatan tiang dengan pile cap 

 (Hardiyatmo, 2008) 

 

2.5.1 Dimensi Pile Cap 

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      (2.32) 

Dimana: 

 S = jarak masing – masing tiang dalam kelompok (m) (Gambar 2.11) 

D = diameter tiang (m) (Gambar 2.11) 
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Gambar 2.11 Jarak antar tiang dalam kelompok 

 (Sardjono, 1996) 

  

2.5.2 Tinjauan Pile Cap Terhadap Geser 

Perilaku pile cap terhadap geser tidak berbeda dengan balok dan pelat. 

Ada dua kondisi geser yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pile cap, 

yaitu geser satu arah (one-way shear) dan geser dua arah (pinching shear) 

 

2.5.2.1 Kontrol Geser Satu Arah (One-Way Shear) 

Penampang kritis terhadap geser pada pelat pondasi terletak sejarak d dari 

muka reaksi terpusat dan terletak pada bidang melintang pada seluruh lebar pelat 

seperti pada Gambar 2.12. apabila geser lentur yang bekerja maka kekuatan  yang 

disumbangkan beton adalah sebagai berikut: 

𝑉𝑐 = 0,17 × 𝜆 × √𝑓𝑐′ × 𝑏𝑤 × 𝑑     (2.33) 

Gaya geser nominal penampang sejarak d dari muka kolom harus lebih kecil 

atau sama dengan kekuatan geser beton. 
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Gambar 2.12 Geser Satu Arah (One-Way Shear) 

2.5.2.2 Kontrol Geser Dua Arah (Punching Shear) 

Bidang penampang kritis yang tegak lurus bidang pelat mempunyai keliling 

dengan masing – masing sisi sebesar b0 dimana penampang kritis terjadi sejak d 

dari muka tumpuan yang diperlihatkan pada Gambar 2.13. 

Untuk nilai tahanan geser beton (Vc) yang bekerja pada dua arah harus 

diambil nilai terkecil dari tiga persamaan berikut: 

𝑉𝑐 = 0,17 × (1 +
2

𝛽
) × 𝜆 × √𝑓𝑐′ × 𝑏0 × 𝑑    (2.34) 

𝑉𝑐 = 0,083 × (
∝𝑠×𝑑

𝑏0
) × 𝜆 × √𝑓𝑐′ × 𝑏0 × 𝑑    (2.35) 

𝑉𝑐 = 0,33 × 𝜆 × √𝑓𝑐′ × 𝑏0 × 𝑑     (2.36) 

Dengan: 

λ = untuk beton ringan digunakan 0,75 

 = untuk beton normal digunakan 1,0 
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Gambar 2.13 Geser Dua Arah (Punching Shear) 

2.6 Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu 

menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan. Pondasi 

tiang pancang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan 

pangkal tiang pancang yang terdapat di bawah konstruksi dengan tumpuan pondasi. 

2.6.1 Daya Dukung Ijin Tiang 

2.6.1.1 Daya Dukung Tekan 

Yang dimaksud daya dukung tekan tiang pancang adalah kapasitas dukung 

tiang pancang untuk menopang beban. Daya dukung tekan tiang pancang dapat 

dihitung dengan beberapa cara tergantung pada uji test tanah yang digunakan. 

1. Daya dukung tekan tiang dari uji CPT (Sondir) 

𝑄𝑎 =
𝐴𝑏 ×𝑞𝑐

3
 + 

𝐴𝑠 ×𝑓𝑠

5
       (2.37) 

Dimana : 

Qa  = daya dukung ijin tiang (ton) 

qc  = tahanan ujung / konus kerucut statis (kg/cm2) 
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Ab  = luas ujung bawah tiang (cm2) 

As  = luas selimut tiang (cm2) 

fs  = tahanan gesek tiang (kg/cm2) 

 

2. Daya dukung tekan dari uji SPT (Bore Log) 

𝑅𝑢 = (𝐴𝑏 × 𝑞𝑑) + (Σ𝑓𝑖 𝑙𝑖 × 𝑈)      (2.38) 

𝑅𝑎 =
1

3
× 𝑅𝑢        (2.39) 

Dimana:  

Ra  = daya dukung ijin tiang (ton) 

qd  = tahanan dukung terpusat tiang (ton/m2) 

Ab = luas ujung bawah tiang (m2) 

U  = panjang keliling tiang (m) 

li  = panjang segmen tiang yang ditinjau 

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

 

Nilai qd didapat dari grafik hubungan antara L/D dan qd/N pada Gambar 2.14 

dibawah. Dengan L adalah panjang ekivalen penetrasi pada lapisan tanah 

pendukung (untuk menentukan panjang ekivalen dapat dilihat pada Gambar 2.15) 

dan  D adalah diameter tiang. Nrata-rata adalah nilai rata – rata N pada ujung tiang, 

dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑁𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑁1+𝑁2

2
        (2.40) 

 

Dimana : 

N1 = nilai N pada ujung tiang 

N2 = nilai rata-rata N pada jarak 4D dari ujung tiang 
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Gambar 2.14 Diagram Intensitas Daya Dukung Tanah Ujung Tiang 

(Sosrodarsono & Nakazawa, 1980) 

 

 

Gambar 2.15 Cara Menentukan Panjang Ekivalen Penetrasi Sampai ke Lapisan 

Pendukung (Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 
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2.6.1.2 Daya Dukung Tarik ke Atas 

Pada umumnya tidak semua tiang pancang dirancang untuk menahan gaya 

tarik ke atas, hanya dalam hal tertentu saja misalnya untuk menahan momen guling 

seperti pondasi untuk menara transmisi, menara air, dll. Analisa daya dukung tarik 

ke atas pondasi dengan hasil tes uji tanah dirumuskan sebagai berikut (Pamungkas 

& Harianti, 2013) : 

1. Berdasarkan data CPT/Sondir (Guy Sangrelat, Mayerhof) 

𝑃𝑡𝑎 =
(𝑇𝑓+𝐴𝑠𝑡)×0,70

5
+ 𝑊𝑝      (2.41) 

2. Berdasarkan data SPT/Bore Log (Mayerhof) 

𝑃𝑡𝑎 =
(Σ𝑓𝑖 𝑙𝑖+𝐴𝑠𝑡)×0,70

5
+ 𝑊𝑝      (2.42) 

 

Dimana : 

Pta = daya dukung ijin tarik tiang (ton) 

Tf = total friksi / jumlah hambatan lekat (Kg/cm) 

Ast = luas selimut tiang (cm2) 

li = panjang segmen tiang yang ditinjau 

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

Wp = berat pondasi (Kg) 

 

2.6.1.3 Daya Dukung Baban Horisontal 

Pondasi tiang dirancang dengan memperhitungkan beban-beban horisontal 

seperti beban angin, beban gempa, tekanan tanah lateral, dll. Dalam analisis gaya 

horisonta, menurut model ikatan dengan pelat penutup tiang, tiang-tiang dibedakan 

menurut 2 tipe (Hardiyatmo, 2008), yaitu: 

1. Tiang ujung jepit (fixed end pile) 

2. Tiang ujung bebas (free end pile) 

Dengan metode Broms untuk pondasi tiang dalam tanah kohesif dan ujung 

terjepit perhitungan didasarkan pada persamaan berikut (Hardiyatmo, 2008) : 

1. Tiang Pendek 

𝐻𝑢 = 9 × 𝐶𝑢 × 𝐷 × (𝐿𝑝 −
3𝐷

2
)      (2.43) 
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𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐻𝑢 × (
𝐿𝑝

2
+

3𝐷

2
)       (2.44) 

2. Tiang Sedang 

𝑀𝑦 =
9

4
× 𝐶𝑢 × 𝑑 × 𝑔2 − 9 × 𝐶𝑢 × 𝑑 × 𝑓 × (

3𝐷

2
+

𝑓

2
)   (2.45) 

𝐻𝑢 dapat dihitung dengan mengambil 𝐿𝑝 =
3𝐷

2
+ 𝑓 + 𝑔  (2.46) 

3. 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 =
2𝑀𝑦
3𝑑

2
+

𝑓

2

        (2.47) 

 

Dimana : 

My = Momen yang terjadi (kN.m) 

Hu = gaya tahanan lateral ultimit (kN) 

g  = kedalaman tiang dibawah kedalaman f (m) 

d  = diameter tiang (m) 

Cu  = kohesi undrained (kN/m2) 

 

2.6.2 Menentukan Jumlah Tiang 

Jumlah tiang yang diperlukan untuk menahan beban yang bekerja dapat 

diperoleh dari hasil bagi gaya aksial maksimum yang bekerja dengan daya dukung 

ijin satu tiang. 

𝑛 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑎
       (2.48) 

Dimana : 

 n  = jumlah tiang 

 Pmax = gaya aksial maksimum yang bekerja (ton) 

 Pa  = daya dukung satu tiang (ton) 
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2.6.3 Efisiensi Kelompok Tiang 

Menurut Coduto (1983), efisiensi tiang  bergantung pada beberapa faktor, 

yaitu : 

1.         Jumlah, panjang, diameter, susunan dan jarak tiang. 

2.         Model transfer beban (tahanan gesek terhadap tahanan dukung ujung). 

3.         Prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. 

4.         Urutan pemasangan tiang 

5.         Macam tanah. 

6.         Waktu setelah pemasangan. 

7.         Interaksi antara pelat penutup tiang (pile cap) dengan tanah. 

8.         Arah dari beban yang bekerja. 

Persamaan untuk menghitung efisiensi kelompok tiang adalah sebagai berikut : 

1.  Conversi – Labarre 

𝜂𝑔 = 1 − 𝜃 × {
(𝑛−1)×𝑚+(𝑚−1)×𝑛

90×𝑚×𝑛
}     (2.49) 

Dengan : 

ηg =  Efisiensi kelompok tiang 

θ =  arc tg d/s, dalam derajat 

m =  Jumlah baris tiang (Gambar 2.16) 

n =  Jumlah tiang dalam satu baris (Gambar 2.16) 

d =  Diameter tiang (m) (Gambar 2.16) 

s =  Jarak pusat ke pusat tiang (m) (Gambar 2.16) 

 

Gambar 2.16 Baris Kelompok Tiang 

 (www.google.com) 

http://4.bp.blogspot.com/-DJRqExPj664/T7-vn3yfXBI/AAAAAAAAADM/U2EKyh6jziw/s1600/Untitled.png
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2.  Los Angeles Group – Action Formula  

𝜂𝐿𝐴 = 1 −
𝐷

𝜋×𝑆×𝑚
{𝑚(𝑛 − 1) + (𝑚 − 1) + √2(𝑚 − 1)(𝑛 − 1)} (2.50) 

Dimana : 

m = Jumlah baris tiang (gambar 2.11) 

n = Jumlah tiang dalam satu baris 

D = Diameter tiang (m) 

s = Jarak pusat ke pusat tiang (m) 

 

2.6.4 Daya Dukung Kelompok Tiang 

Dengan memperhatikan faktor efisiensi, daya dukung kelompok tiang 

dinyatakan dalam persamaan berikut (Hardiyatmo, 2008): 

𝑄𝑔 = 𝜂 × 𝑛 × 𝑄𝑎       (2.51) 

Dimana : 

Qg = daya dukung kelompok tiang (ton) 

Qa = daya dukung satu tiang 

η = efisiensi kelompok tiang 

n = banyaknya tiang 

 

2.6.5 Distribusi Tekanan Pada Pondasi Tiang 

2.6.5.1 Kelompok Tiang dengan Beban Satu Arah 

Persamaan distribusi tekanan kelompok tiang yang menerima beban satu 

arah (Sarjono, 1996) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑉

𝑛
±

𝑀×𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑦×∑ 𝑋2       (2.52) 

 

2.5.5.1 Kelompok Tiang dengan Beban Dua Arah 

Persamaan distribusi tekanan kelompok tiang yang menerima beban satu 

arah (Sarjono, 1996) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑉

𝑛
±

𝑀𝑦×𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑦×∑ 𝑋2 ±
𝑀𝑥×𝑌𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑥×∑ 𝑌2      (2.53) 
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Dimana : 

 Pmax = beban maksimum 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 = jumlah tiang dalam satu baris sumbu X 

 ny = jumlah tiang dalam satu baris sumbu Y 

 ∑ 𝑋2 = jumlah kuadrat absis-absis tiang pancang 

 ∑ 𝑋2 = jumlah kuadrat ordinat-ordinat tiang pancang 

 

2.6.6 Penurunan Kelompok Tiang Pancang 

Penurunan tiang pada kelompok tiang merupakan jumlah penurunan elastis 

atau penurunan yang terjadi dalam jangka waktu dekat (immediate settlement atau 

elastic settlement) dan penurunan yang terjadi dalam jangka waktu panjang (long 

term consolidation settlement). 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑖 + 𝑆𝑐       (2.54) 

Dimana : 

 St = Penurunan total (m) 

 Si = Penurunan segera / immediate settlement (m) 

 Sc = Penurunan konsolidasi / consolidation settlement (m) 

 

2.6.6.1 Penurunan Segera (immediate settlement) 

Penurunan segera adalah penurunan yang dihasilkan oleh distorsi massa 

tanah yang tertekan dan terjadi pada volume konstanta. 

𝑆𝑖 = 𝜇1 × 𝜇0 ×
𝑞×𝐵

𝐸
       (2.55) 

Dimana : 

 Si = Penurunan segera (m) 
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 𝜇1 = Faktor korelasi untuk lapisan tanah tebal terbatas H (Gambar 2.15) 

 𝜇0 =Faktor korelasi untuk lapisan tanah tebal terbatas Df (Gambar 2.15) 

 B = Lebar kelompok tiang (m) 

 q = Tekanan pondasi neto (pondasi di permukaan q = qn) 

 E = Modulus elastisitas tanah (Tabel 2.13) 

 

Gambar 2.17 Grafik Faktor Koreksi 

(Janbu, Bjerrum dan Kjaemsli, 1956) 

 

Tabel 2.14 Modulus Elastisitas Tanah (Es) 

Macam tanah E (kN/m2) 

Lempung : 

 Sangat lunak 

 Lunak 

 Sedang  

 Keras 

 Berpasir 

 

300 – 3000 

2000 – 4000 

4500 – 9000 

7000 – 20000 

30000 – 42500 

Pasir : 

 Berlanau 

 Tidak padat 

 Padat  

 

5000 – 20000 

10000 – 25000 

50000 – 100000 
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 Lanjutan Tabel 2.14 

Pasir dan Kerikil 

 Padat  

 Tidak padat 

 

80000 – 20000 

50000 – 140000 

Lanau 2000 – 20000 

Loess  15000 – 60000 

Serpih (Shales) 140000 – 1400000 

(Hardiyatmo, 2003) 

 

2.6.6.2 Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement) 

Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di 

bawah muka air tanah. Penurunan yang terjadi memerlukan waktu tergantung pada 

kondisi lapisan tanah. (Leonard, 1962) 

𝑆𝑐 =
𝐻

1+𝑒
× 𝐶𝑐 × 𝑙𝑜𝑔

𝑃𝑜+∆𝑃

𝑃𝑜
     (2.56) 

 

Dimana: 

 Sc = Penurunan konsolidasi (m) 

 H = Tebal lapisan tanah (m) 

 Cc = Indeks pemampatan 

 e = Angka pori tanah 

 Po = Tekanan overburden efektif awal, yaitu tegangan efektif sebelum 

      beban bekerja (ton/m2) 

 Δp = Tambahan tegangan akibat beban pondasi (ton/m2) 

 

 Indeks pemampatan atau indeks kompresi (Cc) dari penelitian, untuk tanah 

normally consolidated, Terzaghi dan Peck (1967) mengusulkan nilai Cc secara 

pendekatan: 

𝐶𝑐 = 0,009 × (𝐿𝐿 − 10)     (2.57) 

Dimana: 

 Cc = Indeks pemampatan (Compression Indeks) 

 LL = Batas cair 
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2.6.7 Kontrol Spesifikasi Tiang Pancang 

Kontrol spesifikasi tiang pancang dilakukan dengan menghitung analisa 

momen yang terjadi pada waktu pengangkatan. Pengangkatan dibedakan menjadi 

2 yaitu pengangkatan lurus dan pengangkatan miring. 

 

2.6.7.1 Pengangkatan Lurus 

Tiang pancang dengan kondisi pengangkatan lurus dapat dilihat pada 

Gambar 2.18.  

Gambar 2.18 Kondisi Pengangkatan Lurus Tiang Pancang 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 

𝑀1 =
1

2
× 𝑞 × 𝑎2        (2.58) 

𝑀2 =
1

8
× 𝑞 × (𝐿 − 2𝑎)2 −

1

2
× 𝑞 × 𝑎2     (2.59) 

𝑀1 = 𝑀2 

1

2
× 𝑞 × 𝑎2 =

1

8
× 𝑞 × (𝐿 − 2𝑎)2 −

1

2
× 𝑞 × 𝑎2 

4𝑎2 + (4𝑎 × 𝐿) − 𝐿2 = 0       (2.60) 
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2.6.7.2 Pengangkatan Miring 

Tiang pancang dengan kondisi pengangkatan miring dapat dilihat pada 

Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Kondisi Pengangkatan Miring Tiang Pancang 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 

𝑀1 =
1

2
× 𝑞 × 𝑎2        (2.61) 

𝑅1 =
1

2
× 𝑞 × (𝐿 − 𝑎) −

1
2 × 𝑞 × 𝑎2

𝐿 − 𝑎
 

𝑅1 =
𝑞 × (𝐿 − 𝑎)

2
−

𝑞 × 𝑎2

2(𝐿 − 𝑎)
 

𝑅1 =
𝑞 × 𝐿2 − 2 × 𝑞 × 𝐿 × 𝑎 

2(𝐿 − 𝑎)
 

𝑅1 =
𝑞(𝐿2 − 2 × 𝐿 × 𝑎) 

2(𝐿 − 𝑎)
 

 



42 

 

𝑀𝑥 = 𝑅1 × 𝑥 −
1

2
× 𝑞 × 𝑥2       (2.63) 

Dengan syarat ekstrim:  

𝑑𝑀𝑥

𝑑𝑥
= 0 

𝑅1 − 𝑞 × 𝑥 = 0        (2.63) 

Maka :  

𝑥 =
𝑅1 

𝑞
=

𝐿2 − 2 × 𝐿 × 𝑎 

2 × (𝐿 − 𝑎)
 

𝑀𝑥 = 𝑅1 × (
𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
) −

1

2
× 𝑞 × (

𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
)

2

 

𝑀𝑥 =
𝑞(𝐿2 − 2 × 𝐿 × 𝑎) 

2(𝐿 − 𝑎)
× (

𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
) −

1

2
× 𝑞 × (

𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
)

2

 

𝑀𝑥 = 𝑞 × (
𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
)

2

−
1

2
× 𝑞 × (

𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
)

2

 

𝑀𝑥 =
1

2
× 𝑞 × (

𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
) 

𝑀1 = 𝑀2 

1

2
× 𝑞 × 𝑎2 =

1

2
× 𝑞 × (

𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
) 

𝑎2 = (
𝐿2 − 2 × 𝑎 × 𝐿 

2 × (𝐿 − 𝑎)
) 

2𝑎3 − 2𝑎2𝐿 − 2𝑎𝐿 + 𝐿2 = 0       (2.66) 

Dimana: 

 q = berat sendiri tiang pancang (ton/m) 

 L = panjang tiang pancang (m) 

(2.64) 

(2.65) 
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 Dalam hal ini, hasil momen terbesar dari kedua pengangkatan adalah 

keadaan yang paling menentukan. 

2.6.8 Perencanaan Sambungan Tiang Pancang dengan Pile Cap 

Sambungan antara tiang pancang dengan pile cap direncanakan pada bagian 

yang terbenam cukup kecil, dengan memanfaatkan tulangan beton, tiang masih 

dapat menahan momen pada kepala tiang. Perencanaan sambungan tiang pancang 

dengan pile cap ditunjukkan pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.20 Sambungan Tiang Pancang dengan Pile Cap 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1994) 

2.6.8.1 Perencanaan Tulangan pada Sambungan 

Beton pengisi merupakan bagian yang mengalami penambahan yang 

direncanakan dengan dianggap sebagai penampang beton bertulang. Dalam hal ini 

tiang pancang beton prategang diabaikan. Perencanaan pemakaian tulangan 

mengikuti peraturan SKSNI T15-1991-03 sebagai berikut: 

1. Menentukan luas tulangan longitudinal (Ast) yang akan dipakai. Menurut SNI 

2847-2013, luas tulangan longitudinal struktur komponen tekan tidak boleh 

kurang dari 0,1 Ag atau lebih dari 0,8 Ag. 

𝐴𝑔 =
1

4
× 𝜋 × 𝐷2        (2.67) 
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𝐴𝑠𝑡 =
1

4
× 𝜋 × 𝐷𝑠𝑡2 × 𝑛       (2.68) 

2. Kemudian penampang lingkaran diekivalenkan menjadi penampang segi 

empat untuk menentukan eksentrisitas dalam keadaan balance. 

a. Tebal ekivalen penampang segi empat 

ℎ𝑒𝑞 = 0,8 × 𝐷       (2.69) 

b. Lebar ekivalen penampang segi empat 

𝑏𝑒𝑞 =
1

4
×𝜋×𝐷2

0,8×𝐷
        (2.70) 

c. Luas tulangan total didistribusikan pada dua lapis. 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠′ = 0,5 × 𝐴𝑠𝑡      (2.71) 

d. Jarak antar lapis tulangan 

𝐷𝑠𝑒𝑞 =
2

3
× 𝐷𝑠       (2.73) 

3. Cek apakah eksentrisitas rencana yang diberikan e lebih besar atau lebih kecil 

daripada eksentrisitas balance eb. 

𝐶𝑏 =
600

600+𝑓𝑦
× 𝑑𝑒𝑞       (2.74) 

𝐴𝑏 = 𝛽1 × 𝐶𝑏       (2.75) 

Regangan pada baja tulangan 

𝜀𝑠′ =
𝜀𝑐×(𝐶𝑏−

ℎ𝑒𝑞−𝐷𝑠𝑒𝑞

2
)

𝐶𝑏
       (2.76) 

Tegangan leleh baja tulangan 

𝐹𝑠′ = 𝐸𝑠 × 𝜀𝑠′       (2.77) 

Gaya aksial tekan dalam keadaan seimbang (balance). 

𝑀𝑢𝑏 = 0,85 × 𝑓𝑐′ × 𝐴𝑏 × 𝑏𝑒𝑞 × (0,5ℎ𝑒𝑞 − 0,5𝐴𝑏) + 𝐴𝑠′ × 𝐹𝑠′ × 

(0,5ℎ𝑒𝑞 −
ℎ𝑒𝑞−𝐷𝑠𝑒𝑞

2
) + 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦 × (𝑑𝑒𝑞 − 0,5ℎ𝑒𝑞)  (2.78) 

 

𝑒 =
𝑀𝑢

𝑃𝑢
         (2.79) 

 

𝑒𝑏 =
𝑀𝑢𝑏

𝑃𝑢𝑏
         (2.80) 

Jika eb < e, maka keruntuhan yang terjadi berupa keruntuhan tarik 
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Jika eb > e, maka keruntuhan yang terjadi berupa keruntuhan tekan 

 

4. Cek apakah kuat tekan rencana penampang (ØPn) lebih besar dari kuat tekan 

rencana yang bekerja (Pu), dengan faktor reduksi kekuatan Ø = 0,70. 

𝑚 =
𝑓𝑦

0,85×𝑓𝑐′
        (2.81) 

𝜌𝑔 =
𝐴𝑠𝑡

𝐴𝑔
         (2.82) 

𝑃𝑛 = 0,85 × 𝑓𝑐′ × ℎ2 × (√(
0,85 𝑒

ℎ
− 0,38)

2

+
𝜌𝑔 × 𝑚 × 𝐷𝑠

2,5 ℎ
− (

0,85 𝑒

ℎ
− 0,38)) 

Syarat ØPn  ≥ Pu (OK)       (2.83) 

5. Kontrol tulangan geser 

Gaya geser yang mampu dipikul oleh beton 

𝑉𝑐 =
1

6
× √𝑓𝑐′ × 𝑏 × 𝑑       (2.84) 

Kekuatan geser nominal yang dihitung 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛        (2.85) 

𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠)  

Jika beton tidak mampu memikul gaya geser sendiri, maka direncanakan 

tulangan geser dengan menghitung kekuatan geser nominal yang diperlukan 

untuk tulangan geser. 

𝑉𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
𝑉𝑢−∅𝑉𝑐

∅
        (2.86) 

Luas tulangan geser 

𝐴𝑠𝑣 =
1

4
× 𝜋 × 𝐷2       (2.87) 

Jarak sengkang maksimum tulangan geser 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑑

2
         (2.88) 

Kekuatan geser nominal yang disediakan oleh tulangan geser 

𝑉𝑠𝑎𝑑𝑎 =
𝐴𝑠𝑣×𝑓𝑦×𝑑

𝑆
       (2.89) 

Syarat, Vsada  >  Vsperlu (OK) 
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2.6.8.2 Panjang Beton Pengisi 

Panjang beton pengisi menurut Suyono S dan Kazuto Nakazawa (2005), 

dirimuskan sebagai berikut: 

𝐿1 = 50 × ∅        (2.90) 

Dimana: 

L1 = Panjang penambah beton pengisi 

∅ = Diameter tulangan longitudial untuk pengisi beton 

 

2.6.8.3 Panjang Jangkar Penulangan 

Panjang penyaluran untuk batang tulangan ulir dan kawat ulir dalam kondisi 

tarik (ld) tidak boleh kurang dari 300 mm dan harus memenuhi persamaan sebagai 

berikut (SNI 2847:2013). 

𝐼𝑑 = (
𝑓𝑦

1×1×𝜆×√𝑓𝑐′
×

𝜓𝑡×𝜓𝑒×𝜓𝑠

(
𝐶𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
)

) × 𝑑𝑏      (2.91) 

Dimana: 

fy = Kuat tarik baja tulangan biasa (Mpa) 

𝜆 = untuk beton ringan digunakan 0,7 

  = untuk beton normal digunakan 1,0 

𝜓𝑡 = jika tulangan horisontal dipasang sehingga lebih dari 300 mm  

beton segar dicor dibawah 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 ganda bahan seng dan 

apoksi, atau kawat dilapisi epoksi lainnya, 𝜓𝑒 = 1,2. Untuk 

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

lebih besar dari 1,7. 
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𝜓𝑠 = Untuk batang tulangan atau kawat ulir D19 atau lebih kecil 𝜓𝑠 =  

0,8. Untuk batang tulangan atau kawat ulir D22 atau lebih besar 

𝜓𝑠 = 1,0.  

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 disalurkan (mm) 

db = Diameter tulangan pokok (mm) 

 

Untuknilai – nilai ruas pengekangan, (
𝐶𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
), tidak boleh diambil lebih 

besar dari 2,5. Nilai Ktr dihitung dengan persamaan berikut. 

𝐾𝑡𝑟 =
40××𝐴𝑡𝑟

𝑠𝑛
        (2.92) 

Dimana: 

Atr = Luas penampang total semua tulangan transversal dalam spasi s  

(mm2) 

s = Jarak pusat ke pusat tulangan longitudinal (mm) 

n = Jumlah batang tulangan atau kawat yang disambung atau   

   disalurkan sepanjang bidang pembelahan. 

 

Diijinkan untuk menggunakan Ktr = 0 sebagai penyederhana desain 

meskipun terdapat tulangan transversal. 

Untuk batang tulangan ulir dan kawat ulir (ldc), harus diambil nilai terbesar 

dalam dua persamaan sebagai berikut akan tetapi tidak boleh kurang dari 200 mm 

(SNI 2847:2013) 

𝐼𝑑𝑐1 = (
0,24×𝑓𝑦

𝜆×√𝑓𝑐′
) × 𝑑𝑏       (2.93) 

𝐼𝑑𝑐2 = (0,043 × 𝑓𝑦) × 𝑑𝑏      (2.94) 

 

Dimana: 

fy = Kuat tark tulangan baja (Mpa) 

λ = Untuk beton ringan digunakan 0,7 
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= Untuk beton normal digunakan 1,0 

fc’ = Tegangan tekan beton (Mpa) 

db = Diameter tulangan pokok (mm) 


