
 
 
 
 

4 
 

BAB II                  

LANDASAN TEORI 

      

2.1 Pembebanan 

Pembebaanan pada stuktur gedung bertingkat berdasarkan arah kerja beban 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beban vertikal dan beban horizontal. 

Beban vertikal yakni beban yang bekerja secara vertikal atau tegak lurus dengan 

gedung bertingkat tersebut, berupa beban mati dan beban hidup. Sedangkan beban 

horizontal yakni beban yang bekerja searah dengan gedung bertingkat  tersebut, 

berupa beban angin dan beban gempa, namun pada gedung bertingkat berstruktur 

beton bertulang beban gempa lebih dominan dibandingkan dengan beban angin.  

2.1.1 Beban Mati atau Dead Load (D) 

Beban mati adalah beban yang dihasilkan dari berat seluruh struktur bangunan 

tersebut dan bagian dari struktur yang terapsang seperti atap, lantaim dinding 

plafond, tangga, serta bagian dari arsitektural maupun struktural yang lain . (SNI 

1727, 2013 : 15) 

2.1.2 Beban Hidup atau Live Load (L) 

Beban hidup adalah beban yang dihasilkan dari penggunaan dan fugsi struktur 

bangunan  tersebut, tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkunga, seperti 

beban mati, beban gempa, beban angin, beban hujan. Beban hidup yang dihitung 

berdasar pada aturan – aturan yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. (SNI 1727, 

2013:18) 

Tabel 2.1 Beban hidup terdistribusi merata minimum, Lo dan beban 

hidup terpusat minimum 

Hunian atau penggunaan Merata psf 
(KN/m2) 

Terpusat lb 
(KN) 

Apartemen (Lihat rumah tinggal)   
Rumah tinggal 

Hunian (satu keluarga dan dua keluarga) 
Loteng yang tidak dapat didiami tanpa gudang 
Loteng yang tidak dapat didiami dengan gudang 
Loteng yang dapat didiami dan ruang tidur 
Semua ruang kecuali tangga dan balkon 

Semua hunian rumah tinggal lainnya 
Ruang pribadi dan koridor yang melayani mereka 

Ruang publica dan koridor yang melayani mereka 

 
 

10 (0,48)¹ 
20 (0,96)m 
30 (1,44) 
40 (1,92) 

 
40 (1,92) 

100 (4,79) 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

Atap 
Atap datar, berbubung, dan lengkung 
Atap digunakan untuk taman atap 
Atap yang digunakan untuk tujuan lain 
 

Atap yang digunakan untuk hunia lainnya 
Awning dan Kanopi 

Konstruksi pabrik yang didukung oleh struktur 
rangka kaku ringan 

Rangka tumpu layar penutup 
 
 
 
 
 
Semua Konstruksi lainnya 

Komponen struktur atap utama, yang terhubung 
langsung dengan pekerja lantai 

Titik panel tunggal dari batang ranga atap atau 
setiap titik sepanjang komponen struktur utama 
yang mendukung atap diatas pabrik, gudang, dan 
perbaikan garasai 
Semua komponen struktur atap utama lainnya 

Semua permukaan atap dengan beban pekerja 
pemeliharaan 

 
20 (0,96)n 
100 (4,79) 

Sama seperti 
hunian dilayani 

a 
 

5 (0,24) tidak 
boleh direduksi 
5 (0,24) tidak 

boleh direduksi 
dan berdasarkan 

luas tributary dari 
atap yang ditumpu 

oleh rangka 
20 (0,96) 

 

 
 
 

i 
 
 
 
 
 

200 (0,89) 
 
 
 
 
 

2000 (8,9) 
 
 
 

300 (1,33) 
 
 

300 (1,33) 
 

Sumber : SNI 1727 (2013 : 25) 

2.1.3 Beban Gempa atau Seismic Load (E) 

Beban gempa adalah beban yang dihasilkan dari pergerakan tanah yang terjadi 

pada bawah struktur bangunan sehingga mengakibatkan suatu gedung atau 

bangunan bergoyang. Goyangan tersebut dimodelkan sebagai beban horizontal atau 

berlawanan dengan arah suatu gedung atau bangunan, sehingga dapat 

diformulasikan menjadi beban gempa rencana. (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 4) 

2.1.3.1 Kategori Risiko Struktur Bangunan dan Faktor Keutamaan 

Kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa 

ditunjukkan pada Tabel 2.2, sedangkan faktor keutamaan gempa ditunjikkan pada 

Tabel 2.3. Dimana dalam penggunaan kategori risiko bangunan gedung dan non 

gedung untuk beban gempa harus dikalikan dengan faktor keutamaan. (SNI 1726, 

2012 : 13) 
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Tabel 2.2 Kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban 

gempa 

Jenis Pemanfaatan Kategori risiko 
Gedung dan non gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa 
manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 
untuk, antara lain: 

- Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 
- Fasilitas sementara 
- Gudang penyimpanan 
- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

 
 
I 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori 
risiko I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

- Perumahan 
- Rumah toko dan rumah kantor 
- Pasar 
- Gedung perkantoran 
- Gedung apartemen/ rumah susun 
- Pusat perbelanjaan/ mall 
- Bangunan industri 
- Fasilitas manufaktur 
- Pabrik  

 
 
 

II 
 
 

 

Gedung dan non gedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa 
manusiapada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

- Bioskop 
- Gedung pertemuan 
- Stadion 
- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit 

gawat darurat 
- Fasilita penitipan anak 
- Penjara 
- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung,tidak termasuk kedalaman kategori risiko IV, 
yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang 
besar dan gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari 
bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

- Pusat pembangkit listrik biasa 
- Fasilitas penganganan limbah 
- Pusat telekomunikasi 

 
 
 
 
 
 
 

III 

Gedung dan non gedung yang tidak termasuk dalam kategori risiko IV, 
(termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, proses, 
penanganan, penggunaan atau tempat pembuangan bahan bakar 
berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya, atau bahan yang 
mudah meledak) yang mengandung bahan beracun atau peledak dimana 
di mana jumlah kandungan bahannya melebihi nilai batas yang 
diisyaratkan oleh instansi berwenang dan cukup menimbulkan bahaya 
bagi masyarakat jika terjadi kebocoran 

III 
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Tabel 2.2 Lanjutan 

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang 
penting, termasuk tetapi tidak dibatasi untuk: 

- Bangunan-bangunan monumental 
- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki 

fasilitas bedah dan unit gawat darurat 
- Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi, 

serta garasi kendaraan dadrurat 
- Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai, dan 

tempat perlindungan darurat lainnya 
- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi, dan 

fasilitas lainnya untuk tanggap darurat 
- Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, tangki 

penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasion 
listrik, tangki air pemadam kebakaran atau struktur rumah atau 
struktur pendukung air atau material atau peralatan 
pemadaman kebakaran) yang diisyaratkan untuk beroperasi 
pada saat keadaan darurat. 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan 
fungsi struktur bangunan lain yang masuk ke dalam kategori risiko IV 

 
 
 
 
 
 

IV 

Sumber : SNI 1726 (2012 : 14) 

Tabel 2.3 Faktor keutamaan gempa 

Kategori risiko Faktor keutamaan gempa, Ie 
I atau II 1,0 

III 1,25 
IV 1,5 

 Sumber : SNI 1726 (2012 : 15) 

2.1.3.2 Klasifikasi Situs 

Klasifikasi situs diketahui dari besarnya percepatan puncak suatu gempa dari 

permukaan situs ke dalam batuan dasar, klasifikasi situs ini dipengaruhi oleh kelas 

situs, maka kelas situs ini harus dikategorikan terlebih dahulu. Klasifikasi situs 

ditunjukkan pada Tabel 2.4. (SNI 1726, 2013 : 17) 

Tabel 2.4 Klasifikasi Situs 

Kelas Situs Vs (m/dt) N atau Nch U (kPa) 
SA (batuan keras) >1500 N/A N/A 
SB (batuan) 750 sampai 1500 N/A N/A 
SC (tanah keras, sangat 
padat dan batuan lunak) 

350 sampai 750 >50 ≥ 100 

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

< 175 < 15 < 50 
Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3 m tanah 
dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Indeks plastisitas, PI > 20 
2. Kadar air, w ≥ 40% 
3. Kuat geser niralisir Su < 25 kPA 
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Tabel 2.4 Lanjutan 

SF (tanah khusus, yang 
membutuhkan investigasi 
geoteknik spesifikasi dan 
analisis respon spesifik-
situs) 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih 
dari karakteristik berikut: 

 Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban 
gempa seperti mudah likuifasi, lempung sangat 
sensitive, tanah tersementasi lemah 

 Lempung sangat organik dan atau gambut (ketebalan H 
> 3m) 

 Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H>7,5 
m dengan Indeks Plastisitas PI>75) 

Lapisan lempung lunak setengah teguh dengan ketebalan 
H>35m dengan Su < 50 kPA 

Sumber : SNI 1726 (2012 : 17) 

Untuk mendapatkan nilai N rata – rata pada lapisan tanah kohesif, lapisan batu, 

dan lapisan tanah non-kohesif, nilai N ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut. (SNI 1726, 2013 : 20) 

N =
∑

∑
 .................................................. [2.1] 

Keterangan : 

di = Tebal setiap lapisan 

Ni = Nilai tahanan penetrasi standar 60% energi (N60) 

2.1.3.3 Peta Gempa Maksimum yang Dipertimbangkan Risiko - Tertarget 

(MCER) 

Peta gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget (Maximum 

Considered Earthquake, MCER), ditunjukkan pada Gambar 2.1 tentang peta gempa 

yang dipertimbangkan risiko tertarget (MCER) dengan periode 0,2 detik (Ss) dan 

Gambar 2.2 tentang peta gempa yang dipertimbangkan risiko tertarget (MCER) 

dengan periode 1,0 detik (S1). (SNI 1726, 2012 : 132) 
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Gambar 2.1.Ss, Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget 

(MCER), kelas situs B (SNI 1726, 2012 : 134) 

 

Gambar 2.2.S1, Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget 

(MCER), kelas situs SB (SNI 1726, 2012 : 135) 

2.1.3.4 Koefisien Situs dan Parameter Respons Spektra Percepatan Gempa 

Maksimum yang Dipertimbangkan Risiko-Tertarget (MCER) 

Faktor amplifikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1,0 detik, 

diperlukan dalam penentuan respons spektra percepatan gempa maskimum yang 

dipertimbangkan risiko-tertarget (MCER). Faktor amplifikasi ini mencakup faktor 

amplifikasi percepatan pada getaran periode 0,2 detik (Fa) dan faktor amplifikasi 

percepatan pada getaran periode 1,0 detik (Fv). Parameter spektrum respons 

percepatan pada periode 0,2 detik (SMS) dan parameter spektrum respons 

percepatan pada periode 1,0 detik (SM1) yang disesuaikan dengan pengaruh 
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klasifikasi kelas situs, ditentukan dengan persamaan sebagai berikut berikut : (SNI 

1726, 2012 : 21) 

S = F × S  ........................................... [2.2] 

S = F × S  ........................................... [2.3] 

Keterangan : 

Fa = Getaran periode 0,2 detik 

Fv = Getaran periode 1,0 detik 

Ss = Parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk 

periode pendek 

S1 = Parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk  

periode 1,0 detik 

dan koefisien situs Fa dan Fv mengikuti Tabel 2.5 dan 2.6. 

Tabel 2.5 Koefisien Situs, Fa 

KELAS 
SITUS 

PARAMETER RESPONS SPEKTRAL PERCEPATAN GEMPA MCER 
TERPETAKAN PADA PERIODE PENDEK, T=0,2 DETIK,SS 

SS≤0,25 SS=0,5 SS =0,75 SS =1,0 SS ≥ 1,25 
SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
SC 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 
SD 1,6 1,4 1,2 1.1 1,0 
SE 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 
SF SSb 

Sumber : SNI 1726 (2012 : 22) 

Tabel 2.6 Koefisien Situs, Fv 

KELAS 
SITUS 

PARAMETER RESPONS SPEKTRAL PERCEPATAN GEMPA MCER 
TERPETAKAN PADA PERIODE 1 DETIK. S1 

SS≤0,25 SS=0,5 SS =0,75 SS =1,0 SS ≥ 1,25 
SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
SC 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 
SD 2,4 2 1,8 1.6 1,5 
SE 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 
SF SSb 

Sumber : SNI 1726 (2012 : 22) 

Catatan : 

Untuk nilai-nialai antara S1 dapat dilakukan interpolasi linier ; 

SS = situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons 

situs spesifik 
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2.1.3.5 Parameter Percepatan Spektral Desain 

Parameter percepatan spektral desain untuk periode 0,2 detik, SDS dan pada 

periode 1 detik, SD1, ditentukan berdasarkan persamaan berikut ini : SNI 1726 (2012 

: 22) 

S = S  ............................................... [2.4] 

S = S  ............................................... [2.5] 

Keterangan : 

SMS = Parameter spektrum respons percepatan pada periode 0,2 detik 

SM1 = Parameter spektrum respons percepatan pada periode 1,0 detik 

2.1.3.6 Spektrum Respons Desain 

Spektrum respons desian diperhitungkan dari tata cara dan prosedur gerak 

tanah dari spesifik-situs tidak digunakan, maka kurva spektrum respons desain 

harus dikembangkan dengan mengacu pada gambar dan mengikuti ketentuan 

dibawah ini : (SNI 1726, 2012 : 23) 

1. Periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respons percepatan desain, Sa, harus 

diambil dari persamaan ; 

S = S 0,4 + 0,6  ...................................... [2.6] 

2. Periode yang lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama 

dengan TS, spektrun respons percepatan desain, Sa, sama dengan SDS ; 

3. Periode yang lebih besar dari TS, spektrum respons percepatan desain, Sa, diambil 

berdasarkan persamaan ; 

S =  ................................................... [2.7] 

Keterangan : 

SDS  = Parameter percepatan spektral desain pada periode 0,2 detik 

SD1   = Parameter percepatan spektral desain pada periode 1,0 detik 

T   = Periode getar fundamental struktur 

T0  = 0,2  

Ts  =  
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Gambar 2.3 Spektrum respons desain ( SNI 1726, 2012 : 23) 

Tabel 2.7 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons 

percepatan pada periode 0,2 detik 

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 
Sumber : SNI 1726 (2012 : 24) 

Tabel 2.8 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons 

percepatan pada periode 1,0 detik 

Nilai SD1 
Kategori Risiko 

I atau II atau III IV 
SD1 < 0,067 A A 

0,067≤ SD1 < 0,133 B C 
0,133 ≤ SD1 < 0,20 C D 

0,20 ≤ SD1 D D 
Sumber : SNI 1726 (2012 : 25) 

2.1.3.7 Kombinasi Sistem Perangkai dalam Arah yang Berbeda 

Menahan gaya gempa di kedua arah sumbu ortogonal struktur untuk tidak 

bergoyang akibat gaya gempa dipengaruhi oleh sistem penahan gaya gempa, 

dimana sistem penahan gaya gempa yang berbeda diizinkan untuk digunakan. 

Kombinasi sistem perangkai dalam arah yang berbeda ditunjukkan datam Tabel 2.9. 

(SNI 1726, 2012 : 34) 
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Tabel 2.9 Fakor R, Cd, dan ΩD untuk sistem penahan gaya gempa 

Sistem penahan gaya 
seismik 

Koef. 
Modifi 

kasi 
respons, 

Ra 

Faktor 
kuat 
lebih 

sistem, 
Ω0

g 

Faktor 
pembe 
saran 

defleksi 
Cd

b 

Batasan sistem struktur dan 
batasan tinggi struktur, hc (m)c 

Kategori desain seismik 

B C Dd Ed Fe 

A. Sistem dinding 
penumpu 

        

B. Sistem rangka 
bangunan 

        

C. Sistem rangka pemikul 
momen 

        

1. Rangka baja pemikul 
momen khusus 

8 3 5 ½ TB TB TB TB TB 

2. Rangka batan baja 
pemikul momen 
khusus 

7 3 5 ½ TB TB 48 30 TI 

3. Rangka baja pemikul 
momen menengah 

4 ½ 3 4 TB TB 10h,i TIh TIi 

4. Rangka baja pemikul 
momen biasa 

3 ½ 3 3 TB TB TIh TIh TIi 

5. Rangka beton 
bertulang pemikul 
momen khusus 

8 3 5 ½ TB TB TB TB TB 

6. Rangka beton 
bertulang pemikul 
momen menengah 

5 3 4 ½ TB TB TI TI TI 

7. Rangka beton 
bertulang pemikul 
momen biasa 

3 3 2 ½ TB TB TI TI TI 

8. Rangka baja dan 
beton komposit 
pemikul momen 
khusus 

8 3 5 ½ TB TB TB TB TB 

9. Rangka baja dan 
beton komposit 
pemikul momen 
khusus 

5 3 4 ½ TB TB TI TI TI 

10. Rangka baja dan 
beton komposit 
terkekang parsial 
pemikul momen 

6 3 5 ½ 48 48 30 TI TI 

11. Rangka baja dan 
beton komposit 
pemikul momen biasa 

3 3 2 ½ TB TI TI TI TI 

12. Rangka baja canai 
dingin pemikul 
momen khusus 
dengan pembautan 

3 ½ 3a 3 ½ 10 10 10 10 10 

Sumber : SNI 1726 (2012 : 34) 
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2.1.3.8 Periode Fundamental Pendekatan 

Periode fundamental pendekatan (Ta), dalam detik, ditentukan berdasarkan 

persamaan berikut. (SNI 1726, 2012 : 55) 

T = C h  ................................................ [2.8] 

Keterangan : 

hn  = Ketinggian struktur, dalam (m), di atas sampai tingkat tertinggi struktur 

Ct , x = Ditentukan dari Tabel 2.1 

Tabel 2.10 Koefisien untuk batas 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) 
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Tabel 2.11 Nilai parameter periode pendekatan Ct dan x 

Tipe struktur Ct X 
Sistem rangka pemikul momen dimana rangka memikul 100 
persen gaya gempa yang disyaratkan dan tidak dilingkupi 
atau dihubungkan dengan komponen yang lebih kaku dan 
akan mencegah rangka dari defleksi jika dikenai gaya gempa: 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724a 0,8 
Rangka beton pemikul momen 0,0466a 0,9 
Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731a 0,75 
Rangka baja dengan bresing terkekang terhadap tekuk 0,0731a 0,75 
Semua sistem struktur lainnya 0,0488a 0,75 

Sumber : SNI 1726 (2012 : 56) 

2.1.3.9 Geser Dasar Seismik 

Geser dasar seismik, V, dalam arah yang ditetapkan ditentukan berdasarkan 

persamaan berikut. (SNI 1726, 2012 : 54) 

V = C W.................................................. [2.9] 

Keterangan : 

Cs = Koefisien respons seismik yang ditentukan sesuai dengan perhitungan 

koefisien respons seismik 

W = Berat seismik efektif 

2.1.3.10 Perhitungan Koefisien Respons Seismik 

Koefisien respons seismik, Cs, harus ditentukan sesuai dengan persamaan 

berikut. (SNI 1726, 2012 : 54) 

C =  ................................................ [2.10] 

Keterangan : 

SDS = Parameter percepatan spektrum respons desain dalam rentang periode 0,2 

detik 

R = Faktor modifikasi respons 

Ie = Faktor keutamaan gempa 

Nilai Cs yang dihitung sesuai dengan persamaan diatas tidak perlu melebihi 

berikut ini. 

C =  ............................................... [2.11] 

Cs harus tidak kurang dari 

Cs = 0,044SDSIe  ≥ 0,01 
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Sebagai tambahan, untuk struktur yang berlokasi di daerah dimana S1 sama 

dengan atau lebih besar dari 0,6g, maka Cs harus tidak kurang dari. 

C =
,

 ............................................... [2.12] 

Keterangan : 

SD1 = Parameter percepatan spektrum respons desain pada periode sebesar 1,0 

detik 

T = Periode fundamental struktur (detik) 

S1 = Parameter percepatan spektrum respons maksimum yang dipetakan 

2.1.3.11 Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

Distribusi gaya gempa lateral (Fx) (Ton) yang timbul di semua tingkat 

ditentukan dari persamaan berikut. (SNI 1726, 2012 : 57) 

F =  C V ............................................... [2.13] 

Dan 

C =
∑

 .............................................. [2.14] 

Keterangan: 

Cvx  = Faktor distribusi vertikal 

V  = Gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur (kN) 

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

atau dikenalkan pada tingkat i atau x 

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

k  = Eksponen yang terkait dengan periode struktur sebagai berikut : 

Untuk struktur yang mempunyai periode sebesar 0,5 detik atau 

kurang, k = 1 

Untuk struktur yang mempunyai periode sebesar 2,5 detik atau lebih, 

k = 2 

Untuk struktur yang mempunyai periode antara 0,5 dan 2,5 detik, k 

harus sebesar 2 atau harus ditentukan dengan interpolasi linear 

antara 1 dan 2 
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2.1.4 Beban Kombinasi Terfaktor 

Nilai pembebanan yang dihasilkan dari perhitungan dikombinasikan dan 

dimasukkan ke program aplikasi pendukung, nilai kombinasi beban disesuaikan 

dengan SNI 1726 (2012 : 15) yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.12 Kombinasi beban untuk metode ultimit 

BBebanN Motode.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 : 15) 

2.2 Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang berguna dalam menopang struktur yang ada diatasnya apabila 

lapisan tanah keras dan lapisan batuan terletak amat dalam dari permukaan tanah. 

Pondasi tiang juga digunakan pada bangunan atau struktur yang tinggi dimana 

bangunan atau struktur tinggi ini dipengaruhi oleh gaya yang dapat menggulingkan 

bangunan tersebut akibat beban gempa atau beban angin sehingga dapat menahan 

gaya angkat akibat beban gempa atau beban angin tersebut. Selain itu, pondasi tiang 

digunakan untuk tujuan berikut, antara lain : (Hardiatmo, 2015 : 76) 

1. Meneruskan beban dari bangunan yang terletak di lapisan tanah lunak atau 

air ke dalam lapisan tanah keras. 

2. Meneruskan beban dari tanah yang lunak hingga kedalaman tertentu 

sehingga mendapatkan daya dukung yang besar akibat gesekan dinding 

tiang dengan lapisan tanah yang ada disekelilingnya. 

3. Mengikat struktur yang dapat menghasilkan gaya angkat akibat tekanan dan 

momen penggulingan. 

4. Menahan gaya yang bekerja secara horizontal dan miring. 

5. Memadatkan tanah pasir, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dukung 

tanah. 

6. Mendukung pondasi struktur atasnya terletak pada permukaan tanah yang 

mudah tergerus air. 
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Gambar 2.4 Panjang dan beban maksimum untuk berbagai macam tipe 

tiang yang umum dipakai dalam pracetak (Carson,.1965)  

(H.C. Hardiyatmo, 2015 : 78) 

2.3 Daya Dukung Izin Tiang Pancang 

Daya dukung izin tiang ditinjau berdasarkan dari kekuatan izin tekan tiang dan 

kekuatan izin tarik tiang. Hal ini dipengaruhi dari keadaan tanah dan kekuatan yang 

dihasilkan dari material tiang itu sendiri, daya dukung yang diperhitungkan dalam 

studi ini adalah sebagai berikut : (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 42) 

2.3.1 Daya Dukung Izin Vertikal 

Daya dukung izin vertikal pada tanah pondasi dipengaruhi oleh daya dukung 

terpusat tiang pada lapisan tanah terdalam dari panjang tiang dan tahanan geser 

yang terjadi pada dinding tiang yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. Nilai besaran 

daya dukung tiang yang diizinkan Ra didapatkan dari persamaan berikut. 

R = R = R + R  .................................... [2.15] 

Keterangan : 

n = Faktor keamanan, biasanya dipakai angka-angka dalam Tabel 2.11 

Ru = Daya dukung batas pada tanah pondasi (ton) 
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Rp = Daya dukung terpusat tiang (ton) 

Rf = Gaya geser dinding tiang (ton) 

 

Gambar 2.5 Mekanisme daya dukung tiang (Sosrodarsono & Nakazawa, 1988 : 99) 

Tabel 2.13 Faktor keamanan daya dukung vertikal izin 

Beban 

Jembatan 
 jalan raya 

Jembatan 
kereta api 

Konstruksi  
pelabuhan 

Tiang 
Pendukung 

Tiang 
geser 

- 
Tiang 

pendukung 
Tiang  
geser 

Beban Tetap 3 4 3 Lebih besar dari 2,5 
Beban Tetap + 
Beban Sementara 

- - 2  

Waktu Gempa 2 3 1,5 (1,2) 
Lebih besar 

dari 1,5 
Lebih besar 

dari 2,0 
Sumber : Sosrodarsono & Nakazawa (1988 : 100) 

Rumus berikut merupakan rumus yang diambil untuk jalan raya di Jepang, yang 

didapatkan dari rumus empris sebagai hasil pegikhrisaran dari data-data test 

pembebanan yang berdasarkan pada rumus yang diajukan oleh Terzaghi ataupun 

Maeyehof. 

 Untuk tiang dengan berat sendiri (dead weight) cukup besar, sebagai contoh 

tiang yang dicor di tempat (cast in place) : 

R =  (R − W ) + W − W .......................... [2.16] 

 Untuk tiang dengan berat sendiri (dead weight) kecil, sebagai contoh tiang 

pracetak dengan diameter kecil, hal ini dapat diabaikan : 

R =  R  ........................................... [2.17] 

R =  q . A + U. ∑l . f  ................................. [2.18] 
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Keterangan : 

Ra, Ru, n adalah besaran yang sama seperti diatas, 

Ws = Berat efektif tanah yang dipindahkan oleh tiang (ton) 

W = Berat efektif tiang dan tanah di dalam tiang (ton) 

qd = Daya dukung terpusat tiang (ton) 

A = Luas ujung tiang (m2) 

U = Panjang keliling tiang (m) 

li = Tebal lapisan tanah dengan memperhitungkan geseran dinding tiang 

fi = Besarnya gaya geser maksimum dari lapisan tanah dengan 

memperhitungkan geseran dinding tiang (ton/m2) 

N adalah nilai rata-rata N pada ujung tiang, dalam menentukan nilai daya 

dukung terpusat qd diperlukan nilai N. Nilai daya dukung terpusat qd didapatkan 

dari hubungan antara qd/N dan L/D pada Gambar 2.6, L adalah panjang ekivalen 

penetrasi pada lapisan pendukung dan diperoleh dari Gambar 2.7, D adalah 

diameter tiang. Nilai N didasarkan pada persamaan berikut ini. 

N =  .................................................. [2.19] 

Keterangan : 

N = Harga N rata-rata untuk perencanaan tanah pondasi pada ujung tiang 

N1 = Harga N pada ujung tiang 

N  = Harga rata-rata N pada jarak 4D dari ujung tiang 

 

Gambar 2.6 Diagram perhitungan dari intensitas daya dukung ultimate 

tanah pondasi pada ujung tiang (Sosrodarsono & Nakazawa, 1988 : 101) 
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Gambar 2.7 Cara menentukan panjang ekuivalen penetrasi sampai lapisan  

pendukung (Sosrodarsono & Nakazawa, 1988:101) 

Tabel 2.14 Intensitas gaya geser dinding tiang 

                            Jenis tiang 
Jenis  
tanah pondasi 

Tiang pracetak Tiang yang dicor di tempat 

Tanah berpasir 
N

5
(≤ 10) 

N

2
(≤ 12) 

Tanah kohesif c atau N (≤ 12) 
c

2
atau

N

2
(≤ 12) 

Sumber : Sosrodarsono & Nakazawa (1988 : 102) 

Besar gaya geser maksimum dinding tiang fi diperkirakan dari Tabel 2.14 

sesuai dengan macam tiang dan sifat tanah pondasi, c dalam Tabel 2.14 adalah 

kohesi pondasi di sekitar tiang dan dianggap sebesar 0,5 kali qu (kekuatan geser 

unconfined/unconfined compression strenght). 
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2.3.1.1 Daya Dukung Izin Tarik 

Daya dukung izin tarik pondasi tiang menggunakan persamaan yang 

berdasarkan pada data N-SPT (Mayerhof) sebagai berikut. (Pamungkas dan 

Harianti, 2013 : 51) 

P =
(∑ × )× ,

+ W  ........................................ [2.20] 

Keterangan : 

Pta = Daya dukung izin tarik tiang (ton) 

li = Panjang segmen tiang yang ditinjau (m) 

fi = Gaya geser pada selimut segmen tiang 

= N maksimum 12 ton/m2, untuk silt/clay 

= N/5 maksimum 10 ton/m2, untuk sand 

Ast = Keliling penampang tiang (m) 

FK2 = Faktor Keamanan 5 

Wp = Berat pondasi (ton) 

2.3.2 Daya Dukung Izin Horizontal 

Analisa daya dukung izin Horizontal dipengaruhi dari model ikatan pada tiang 

dengan penutup tiang (pile cap). Dengan demikian, ada 2 jenis tiang yang 

mempengaruhi daya dukung izin horizontal sebagai berikut : (Pamungkas dan 

Harianti, 2013 : 60)  

1. Tiang Ujung Jepit (fixed end pile) 

2. Tiang Ujung Bebas (free end pile) 

Tiang ujung jepit (fixed end pile) dan tiang ujung beban (free end pile) yang 

dijelaskan pada McNulty (1956), tiang ujung jepit (fixed end pile) merupakan tiang 

dengan ujung atas yang terjepit atau tertanam pada pile cap setinggi 60 cm, 

sedangkan tiang ujung bebas (free end pile) merupakan tiang dengan ujung atas 

tidak terjepit atau tertanam pada pile cap dengan ketinggian kurang dari 60 cm. 
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2.3.2.1 Daya Dukung Izin Horizontal pada Tanah Kohesif dan Ujung Terjepit 

1. Untuk tiang pendek 

Daya dukung izin horizontal pada tiang pendek menggunakan persamaan 

berikut. 

H = 9c D L − ..................................... [2.21] 

M = H +  ..................................... [2.22] 

 

2. Untuk tiang sedang 

Daya dukung izin horizontal pada tiang pendek menggunakan persamaan 

berikut. 

M = (9/4)c Dg − 9c Df +  ........................ [2.23] 

Hu dihitung dengan mengambil Lp = + f + g 

3. Untuk tiang panjang 

Jika Mmax > My maka termasuk tiang panjang, dimana Hu dinyatakan dengan 

persamaan berikut. 

H =  ................................................ [2.24] 

Dan nilai f dinyatakan dari persamaan berikut. 

f =
× ×

 ................................................ [2.25] 

Berdasarkan pada pendekatan Stround (1974) dalam mencari keterkaitan atau 

hubungan antara undrained shear strength (cu) atau kuat geser tanah dengan nilai 

penetrasi standar (N-SPT) menggunakan persamaan berikut. 

c = k × N ............................................... [2.26] 

Keterangan : 

cu = undrained strenght (kN/m2) 

D = diameter tiang (m) 

Lp = Panjang tiang yang tertanam 

k = 3,5 – 6,5 (kN/m2) nilai rata-rata konstan 

N = Nilai SPT 
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Gambar 2.8 Tiang ujung jepit tanah kohesif (Broms, 1964a) (a) Tiang 

Pendek (b) Tiang Sedang (c) Tiang Panjang (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 61) 

2.4 Tiang Pancang Kelompok 

Pondasi tiang pancang kelompok (pile group) sering didapati pada keadaan 

sebenarnya dari pada tiang pancang yang berdiri sendiri (single pile). Dimana pie 

group ditempatkan pada konstruksi poer (footing) yang menggabungkan tiang 

pancang menjadi kelompok tiang tersebut. (Sardjono, 1991 : 51)  

2.4.1 Jumlah Tiang yang Dibutuhkan 

Dalam perhitungan jumlah tiang yang dibutuhkan dalam satu kolom atau titik 

menggunan kombinasi beban yang tidak terfaktor dari beban aksial yang terjadi 

dengan membagi gaya aksial yang terjadi dengan nilai daya dukung tiang yang 

menggunakan kombinasi beban yang tidak terfaktor dari beban aksial yang terjadi 

didapatkan menggunakan kombinasi beban yang tidak terfaktor dari beban aksial 

yang terjadi menggunakan persamaan berikut. (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 54)  
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np =  ................................................ [2.27] 

Keterangan : 

np = Jumlah tiang 

P = Gaya aksial yang terjadi (ton) 

Pall = Daya dukung izin  tiang (ton) 

2.4.2 Jarak Antar Tiang Pancang dalam Kelompok 

Jarak antar tiang pancang dalam kelompok berdasarkan pada perhitungan daya 

dukung tanah oleh Dirjen Bina Marga Departemen P.U.T.L disyaratkan 

menggunakan persamaan berikut. 

S ≥ 2,5D − 3D ............................................ [2.28] 

Keterangan : 

S = Jarak antar tiang pancang dalam kelompok (spacing) (m) 

D = Diameter tiang (m) 

 

Gambar 2.9 Jarak antar tiang pancang dalam kelompok  (Sardjono, 1991 : 51) 

2.4.3 Efisiensi Kelompok Tiang 

Efisinesi kelompok tiang yang terjadi dipengaruhi dari beberapa faktor yang 

terjadi, yaitu : (Coduto, 1994 dalam Hardiyatmo, 2015 : 217) 

1. Model transfer beban. 

2. Diameter, panjang, jumlah, jarak tiang, dan susunan. 

3. Metode pekerjaan pemancangan tiang. 

4. Urutan pemancangan tiang. 



 
 

26 
 

 
 

5. Jenis tanah. 

6. Waktu setelah pemancangan tiang. 

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

8. Arah dari beban bekerja. 

Efisiensi kelompok tiang menggunakan persamaan Converse-Labbarre dari 

Uniform Building Code AASHTO berikut. 

E = 1 − θ
( ) ( )

 .......................................... [2.29] 

Keterangan : 

Eg = Efisiensi kelompok tiang 

θ = arc tg (D/s) (derajat) 

D = Ukuran penampang tiang (m) 

s = Jarak antar tiang (as ke as) (m) 

m = Jumlah tiang dalam 1 kolom 

n = Jumlah tiang dalam 1 baris 

 

Gambar 2.10 Efisiensi kelompok tiang 

2.4.4 Beban Maksimum Tiang pada Kelompok Tiang 

Beban maksimum tiang pada kelompok tiang merupakan beban yang terjadi 

dari stuktur atas atau gaya aksial, beban maksimum ini juga dipengaruhi oleh 

susunan perletakan tiang dalam satu kelompok tiang, sehingga tiang tersebut akan 

mengalami gaya tekan atau gata tarik. Maka dari itu perlu adanya kontrol yang 
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dilakukan agar tiang dalam kelompok tiang dapat menahan beban dari struktur atau 

gaya aksial yang terjadi. (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 57)  

 Beban aksial dan momen yang terjadi secara tidak langsung akan disebarkan 

ke pile cap  dan berdasarkan pada rumus elastisitas kelompok tiang dianggap bahwa 

pile cap kaku sempurna, sehingga akibat pengaruh gaya yang terjadi tidak 

menyebabkan pile cap akan deformasi atau melengkung. 

Pmaks = ±
×

∑
±

×

∑
 .................................. [2.30] 

Keterangan : 

Pmaks = Beban maksimum tiang (ton) 

Pu = Gaya aksial yang terjadi  (terfaktor) (ton) 

My = Momen yang bekerja secara tegak lurus pada sumbu y (mton) 

Mx = Momen yang bekerja secara tegak lurus pada sumbu x (mton) 

Xmax = Jarak tiang arah sumbu x terjauh (ton) 

Ymax = Jarak tiang arah sumbu y terjauh (ton) 

∑X2 = Jumlah jarak X2 pada pusat pondasi 

∑Y2 = Jumlah jarak Y2 pada pusat pondasi 

nx = Banyak tiang dalam satu baris arah sumbu x 

ny = Banyak tiang dalam satu baris arah sumbu y 

np = jumlah tiang 

Berdasarakan nilai yang didapatkan dari persamaan diatas, dapat dilihat 

masing-masing tiang memenuhi daya dukung tekan atau tarik. Apabila nilai Pmaks 

bernilai positif, maka pile cap dipastikan mendapatkan gaya tekan. Apabila nilai 

Pmaks bernilai negatif , maka pile cap dipastiakn mendapatkan gaya tarik. 

 

Gambar 2.11 Beban yang bekerja pada pile cap (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 58) 
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2.5 Kontrol Pengangkatan Tiang 

Kontrol pengangkatan tiang ini dihitung agar tiang pancang selalu aman dalam 

proses pengangkatan tiang yang menimbulkan momen dari berat sendiri pada tiang 

pancang tersebut. Proses pengangkatan tiang terdapat dua proses yakni 

pengangkatan satu titik dan pengangkatan dua titik. Dalam hal ini, hasil momen 

dari dua proses pengangkatan yang terbesar adalah yang digunakan sebagai kontrol 

dalam mengangkatan tiang. 

2.5.1 Pengangkatan Satu Titik Tiang 

Menurut Sardjono (1991 : 48) pengangkatan satu titik pada tiang ditunjukkan 

pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Pengangkatan tiang satu titik (Sardjono, 1991 : 48) 

M1 = ga  ........................................................................................................ [2.31] 

R1 = g(L − a) −     

     =
( )

−
( )

  

     =
( )

 ................................................................................................... [2.32] 

Mx = R x − gx ............................................................................................. [2.33] 

Syarat ekstrim : 

dM

d
= 0 

R − gx = 0 
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x = =
( )

 ................................................................................................ [2.34] 

Mmax = M2  = R
( )

− g
( )

 

= g
( )

............................................................................... [2.35] 

M = M  

1

2
ga =

1

2
g

L − 2aL

2(L − a)
 

a =
L − 2aL

2(L − a)
 

2a − 4aL + L = 0 

a = 0,29L ......................................................................................................... [2.36] 

2.5.2 Pengangkatan Dua Titik Tiang 

Menurut Sardjono (1991 : 48) pengangkatan dua titik tiang ditunjukkan pada 

Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Pengangkatan tiang dua titik (Sardjono, 1991 : 48) 

M = ga  ....................................................................................................... [2.37] 

g : berat tiang pancang : kg/m 

M = g(L − 2a) − ga  .............................................................................. [2.38] 

M = M  
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1

2
ga =

1

8
g(L − 2a) −

1

2
ga  

4a + 4aL − L = 0 

a = 0,209L ...................................................................................................... [2.39] 

2.6 Sambungan Las Pondasi Tiang Pancang 

Pengelasan adalah proses penyambungan antara dua atau lebih bahan logam 

yang dapat menghasilkan pelaburan dari bahan yang digunakan dengan cara 

memanasi bahan tersebut mencapai suhu tertentu dengan atau tanpa menggunakan 

tekanan dan pemakaian suatu bahan sebagai pengisi pengelasan. Setiawan (2013 : 

136 ) 

Las tumpul (groove welds), las ini dipakai untuk menyambung batang – batang 

sebidang. Karena las ini menyalurkan secara penuh beban yang bekerja, maka las 

ini harus memiliki kekuatan yang sama dengan batang yang disambungnya. Las 

tumpul di mana terdapat penyatuan antara las dan bahan untuk sepanjang tebal 

penuh sambungan dinamakan las tumpul penetrasi penuh. Sedangkan bila tebal 

penetrasi lebih kecil daripada tebal penuh sambungan las tumpul penetrasi 

sebagian. 

Tebal efektif las tumpul penetrasi penuh adalah tebal pelat yang tertipis dari 

komponen yang disambung. Untuk las tumpul penetrasi sebagian ditunjukkan pada 

Gambar 2.14 

.  

Gambar 2.14 Tebal efektif las tumpul (Setiawan, 2013 : 138) 

 

 



 
 

31 
 

 
 

Kuat las tumpul penetrasi penuh ditetapkan sebagai berikut : 

a Bila sambungan dibebani dengan gaya tarik atau gaya tekan aksial terhadap 

luas efektif, maka : 

Ø.Rnw = 0,90 × t × fy ............................... [2.40] 

Ø.Rnw = 0,90 × t × fuw............................ [2.41] 

b Bila sambungan dibebani dengan gaya geser terhadap luas efektif, maka : 

Ø.Rnw = 0,90 × t × (0,6 × fy) ...................... [2.42] 

Ø.Rnw = 0,80 × t × (0,6 × fuw) ..................... [2.43] 

Dengan fy dan fu adalah kuat leleh dan kuat tarik putus. 

2.7 Perencanaan Pile Cap 

Pile cap atau pelat penutup digunakan untuk menyebarkan beban dari struktur 

atau beban aksial yang terjadi dari titik atau kolom ke tiang yang digunakan. Pada 

satu pile cap atau pelat penutup pada umunya terdiri dari minimal tiga tiang dalam 

satu titik atau kolom. Bila dalam satu pile cap atau pelat penutup berjumlah kurang 

dari tiga tiang dalam satu titik atau kolom, maka pile cap atau pelat penutup perlu 

dihubungkan dengan balok sloof ke satu titik atau kolom yang lain. Balok sloof 

dibuat yang melewati pusat berat tiang-tiang ke arah tegak lurus deretan tiang (tegak 

lurus pelat penutup tiang). (Hardiyatmo, 2015 : 283) 

Tebal pile cap atau pelar penutup ini dipengaruhi oleh tegangan geser izin 

brton. Tegangan geser harus dihitung pada potongan terkritis. Momen lentur pada 

pelat penutup tiang harus dihitung dengan menganggap momen tersebut bekerja 

pada pusat tiang ke permukaan kolom terdekat. 

Sebelum pada perencanaan pile cap perlu merencanakan jarak antar tiang agar 

dimensi pile cap dapat diketahui, selain itu dimensi pile cap dipengaruhi oleh 

banyak jumlah tiang dalam satu kelompok tiang dan jarak antar tiang. 

Perencanaan pelat penutup tiang dilakukan dengan anggapan sebagai berikut 

(Teng, 1962): 

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

dan deformasi membentuk bidang rata. 

2.7.1 Dimensi Pile Cap 

Dimensi pile cap atau pelat penutup dipengaruhi oleh jarak tiang dan jumlah 

tiang. Penentuann jarak tiang dalam satu pile cap atau pelat penutup biasanya 

diambil sebesar 2,5D-3D, diamana D adalah diameter tiang yang digunakan. Jarak 

antar tiang dalam satu pile cap atau pelat penutup ditunjukkan pada Gambar 2.15. 

(Pamungkas dan Harianti, 2013 : 87)  

 

Gambar 2.15 Jarak antar tiang dalam satu pile cap atau pelat penutup 

(Pamungkas dan Harianti, 2013 : 88) 

SNI-03-2847-2002 pasal 17.7 

Ketebalan pondasi telapak diatas 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 : 

1. Aksi balok satu arah di mana masing-masing penampang kritis yangakan 

ditinjau menjangkau sepanjang bidang yang memotong seluruh lebar 

pondasi telapak. 
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2. Aksi dua arah dimana masing-masing penampang kritis yang akan ditinjau 

harus harus ditempatkan sedemikian hingga parameter penampang adalah 

minimum. 

Perhitungan gaya geser satu arah dan dua arah pada pondasi telapak ini sama 

dengan perhitungan gaya geser satu arah dan dua arah untuk pile cap. 

2.7.2 Penulangan Pile Cap 

Penulangan pada pile cap atau pelat penutup dianggap sama dengan 

penulangan balok. Perencanaan penulangan pile cap atau pelat penutup mempunyai 

beberapa langkah sebagai berikut : (Rusdianto, 2005 : 118) 

1. Pile cap atau pelat penutup di rencanakan sebagai balok persegi dengan lebar (b) 

dan tinggi efektif (d). 

K =
∅

 ........................................... [2.44] 

Keterangan : 

Mu = Momen yang terjadi pada balok (Kg.m) 

b = Lebar balok (m) 

d = Tinggi efektif (m), {h-70mm} 

h = Tinggi balok (m) 

Ø = Faktor reduksi {0,8} 

2. Rasio penulangan dapat diperoleh menggunakan persamaan berikut : 

ω = β −  0,72 − 1,7  ............................... [2.45] 

ρ =  ω.  ............................................. [2.46] 

ρ  = 
,  

. β .
 

 .................................. [2.47] 

ρ  = 0,75. ρ  .......................................... [2.48] 

ρ  = 
,

 ................................................. [2.49] 

Pemeriksaan terhadap rasio tulangan tarik : ρ  <  ρ <   ρ  

Keterangan : 

Fc’ = Mutu beton (Mpa) 

Fy = Mutu tulangan (Mpa) 
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Menurut SNI 2847 (2013:74) untuk fc’ antara 17 dan 28 Mpa, β1 harus diambil 

sebesar 0,85. Untuk fc’ diatas 28 Mpa, β1 harus direduksi sebesar 0,05 untuk 

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

diambil kurang dari 0,65. 

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

perhitungan luas tulangan menggunakan persamaan berikut. 

As =  ρ × b × d  ................................. [2.50] 

Keterangan : 

As = Luas tulangan 

4. Dengan hasil luas tulangan yang telah diketahui, maka dapat dilanjutkan dengan 

merencanakan diameter dan jarak tulangan yang disesuaikan denganluas 

tulangan yang telah dihitung. 

5. Pemeriksaan terhadap tinggi efektif yang diapakai (d > d ) 

d = h − selimut beton − ∅  ................... [2.51] 

2.7.3 Tinjauan Terhadap Geser 

Menurut Rusdianto (2005 : 191) perilaku pondai terhadap geser tidak berbeda 

dengan balok dan pelat. 

2.7.3.1 Kontrol Terhadap Geser Satu Arah 

Penampang kritis yang terjadi terhadap geser satu arah pada plat pondasi atau 

pile cap terletak pada sejauh d dari pusat reaksi yang terpusat dan terjadi pada 

bidang yang melintang pada seluruh bagian lebar pelat yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.16. Apabila yang bekerja hanya lentur dan geser, maka beton 

menyumbangankan kekuatan sebesar, 

V = √fc′ × bw × d ...................................... [2.52] 

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

atau sama dengan kekuatan geser beton sehingga 

V ≤ V  .................................................. [2.53] 

Maka : 

∅
≤ √fc × bw × d ........................................ [2.54] 
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Keterangan : 

Vu = Gaya geser sejarak d dari muka kolom 

Vc = Geser beton 

bw = Lebar Pondasi 

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

Ø = 0,6 (reduksi kekuatan untuk geser) 

 

Gambar 2.16 Penampang kritis pada pelat pondasi pada geser satu arah 

(Rusdianto 2017 : 190) 

2.7.3.2 Kontrol Terhadap Geser Dua Arah (Punching Shear) 

Penampang kritis yang terjadi terhadap geser dua arah pada plat pondasi atau 

pile cap memiliki keliling senilai b0 terletak pada sejauh d dari tumpuan yang 

berada di muka yang ditunjukkan pada Gambar 2.17. Kekuatan geser beton pada 

penampang kritis tersebut adalah. 

V = 1 + × 2√fc′ × bo × d ............................. [2.55] 

Keterangan : 

bo = Keliling daerah kritis 

 = 2 (bo+ho) 

β0 =    ;  h (sisi panjang kolom) 

  b (sisi pendek kolom) 

d = Tinggi efektif penampang 
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Gaya geser nominal penampang : 

∅
= V ≤ V + V ≤ 4 × √fc′ × bw × d ....................... [2.56] 

V = × (ho − bo ) ....................................... [2.57] 

 

Keterangan : 

Vs = Kuat geser tulangan geser 

Pu = Beban terfaktor pada kolom 

A = Luas pondasi (B×L) 

 

Gambar 2.17 Daerah geser aksi dua arah pada pelat pondasi  

(Rusdianto, 2017 : 192) 

2.8 Perencanaan Sambungan Tiang Pancang dengan Pile Cap 

Sambungan antara tiang pancang dengan pile cap direncanakan pada tulangan 

dari tiang pancang yang berada pada pile cap, dimana hal tersebut dapat digunakan 

dalam menahan reaksi momen yang terjadi. 

2.8.1 Perencanaan Beton Pengisi 

Beton pengisi merupakan bagian yang mengalami penambahan direncanakan 

dengan dianggap sebagai penamoang beton bertulang. Dalam hal ini tiang pancang 

beton prategang diabaikan. Perencanaan pemakaian tulangan mengikuti sesuai 

dengan peraturan SKSNI T15 : 1991 – 03 sebagai berikut : 

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

SNI 2847 (2013 : 78), luas tulangan struktur komponen tekan tidak boleh kurang 

dari 0,01 Ag atau lebih dari 0,08 Ag. 



 
 

37 
 

 
 

Ag = × π × D  ....................................... [2.58] 

Ast = × π × D × n ................................... [2.59] 

Keterangan  

Ag = Luas penampang beton (mm2) 

Ast = Luas tulangan (mm2) 

D = Diameter penampang beton (mm) 

Dst = Diameter tulangan (mm) 

n = Jumlah tulangan 

2. Penampang beton pengisi yang berbentuk lingkaran selanjutnya diekuivalenkan 

menjadi penampang segi empat guna menentukan eksentrisitas dalam keadaan 

balance. 

a) Tebal ekuivalen penampang segi empat 

heq = 0,8×D ............................................ [2.60] 

b) Lebar ekuivalen penampang segi empat 

beq = 
× ×

, ×
 .......................................... [2.61] 

c) Luas tulangan total Ast didistribusikan pada dua lapis 

Aa =  As’= × Ast ....................................... [2.62] 

d) Jarak antar lapis tulangan 

Dseq  = × Ds ........................................... [2.63] 

Keterangan 

Ds = Tinggi efektif penampang (mm) 

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

balance (eb). 

Cb = × d ....................................... [2.64] 

Ab = β × Cb ........................................... [2.65] 

Regangan pada baja tulangan. 

ε = 
×

 ..................................... [2.66] 

  



 
 

38 
 

 
 

Tegangan leleh baja tulangan. 

Fs’ = Es × ε  .......................................... [2.67] 

Gaya aksial tekan dalam keadaan seimbang (balance) 

Pub = 0,85 × fc′ × Ab × B + (As × fs − As × fy) ........... [2.68] 

Mub = 0,85 × fc × Ab × B × 1
2 h − 1

2 Ab + As × fs × 

1
2 h − + As × fy × d − 1

2 h  ................ [2.69] 

E =  ............................................... [2.70] 

eb =  ............................................... [2.71] 

 Jika keadaan Pu ≤ Pb atau e ≥ eb, maka keruntuhan yang terjadi berupa 

keruntuhan tarik dengan eksentrisitas besar. 

 Jika keadaan Pu ≥ Pb atau ≤ eb, maka keruntuhan yang terjadi berupa 

keruntuhan tekan dengan eksentrisitas besar. 

4. Kontrol kapasitas kuat tekan nominal penamoang (ØPn) terhadap kuat tekan 

ultimit yang bekerja (Pu) (faktor reduksi kekuatan Ø = 0,70) 

m = 
, ×

 ............................................ [2.72] 

ρg =  ................................................ [2.73] 

Pn = 0,85 × fc′ × h ×
, ×

− 0,38 +
× ×

, ×
−

, ×
− 0.38  .. [2.74] 

Syarat ØPn ≥ Pu 

2.8.2 Panjang Beton Pengisi 

Panjang beton pengisi yang disyaratkan menurut Suyono S dan Kazuto 

Nakazawa (1988 : 123), dirumuskan dengan persamaan berikut. 

L1 = 50 × ∅ ............................................. [2.75] 

Keterangan 

L1  = Panjang penambahan beton pengisi (mm) 

Ø  = diameter tulangan longitudinal untuk beton pengisi (mm) 
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2.8.3 Panjang Jangkar Penulangan 

Panjang jangkar penyaluran untuk batang kawat ulir dan tulangan ulir dalam 

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

berikut SNI 2847 ( 2013 : 112). 

ld = 
, × ×√

×
× ×

db .............................. [2.76] 

Keterangan 

fy = Kuat tarik baja tulangan biasa (Mpa) 

λ = Untuk beton ringan digunakan λ = 0,70 

    Untuk beton normal digunakan λ = 1,0 

fc’ = Tegangan tekan beton (Mpa) 

ψt = Jika tulangan horizontal dipasang sehingga lebih dari 300 mm beton segar  

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

lainnya ψt = 1,0. 

ψe = Untuk batang tulangan dilapisi epoksi, batang tulangan dilapisi ganda bahan 

seng dan epoksi, atau kawat dilapisi epoksi dengan selimut kurang dari 3db, 

atau spasi bersih kurang dari 6db, ψe = 1,5. Untuk semua batang tulangan 

dilapisi epoksi, batang tulangan dilapisi ganda bahan seng dan epoksi, atau 

kawat dilapisi epoksi lainnya, ψe = 1,2. Untuk tulangan tidak dilapisi dan 

dilapisi bahan seng ψe = 1,0. Hasil ψe = tidak perlu lebih besar dari 1.7. 

ψs = Untuk batang tulangan atau kawat ulir D19 atau yang lebih kecil, ψs = 0,8. 

Untuk batang tulangan D22 dan yang 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) 

Untuk nilai-nilai ruas pengekang, , tidak boleh diambil lebih besar dari 

2,5. Nilai Ktr dihitung dengan persamaan berikut. 

Ktr =
×

 ................................................. [2.77] 
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Keterangan 

Atr = Luas penampang total semua tulangan transversal dalam spasi s, (mm2) 

s = Spasi pusat ke pusat tulangan longitudinal (mm) 

n = Jumlah batang tulangan atau kawat yang disambung atau disalurkan 

sepanjang bidang pembelahan 

Diizinkan untuk menggunakan Ktr = 0 sebagai penyederhanaan desain 

meskipun terdapat tulangan transversal. 

 Untuk batang tulangan ulir dan kawat ulir dalam kondisi tekan (ldc), harus 

diambil nilai yang terbesar dalam dua persamaan sebagai berikut akan tetapi tidak 

boleh kurang dari 200 mm SNI 2847 (2013 : 113). 

ldc = 
, ×

×√
db ......................................... [2.78] 

ldc = (0,043 × fy)db ........................................ [2.79] 

Keterangan 

fy = Kuat tarik baja tulangan biasa (Mpa) 

λ = Untuk beton ringan digunakan λ = 0,70 

    Untuk beton normal digunakan λ = 1,0 

Fc’ = Tegangan tekan beton (Mpa) 

db = Diameter tulangan pokok (mm) 

2.9 Penurunan Tiang Pancang Kelompok 

Tiang pancang kelompok atau pile group antara tiang oancang kelompok satu 

dengan yang lain dihubungkan dengan poer yang kaku sehingga merupakan suatu 

kesatuan yang kokoh. Dengan poer ini diharapkan bila kelompok tiang pancang 

tersebut dibebani secara merata akan terjadi penurunan atau settlement yang merata 

pula. (Sardjono, 1991 : 68) 

Penurunan  tiang pancang kelompok yang terjadi merupakan penjumlahan 

antara penurunan segera (elastic settlement atau immediate settlement) Si. dan 

penurunan konsolidasi (long term consolidation settlement) Sc yang berlandaskan 

pada persamaan berikut. (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 79) 

S = S + S  .............................................. [2.80] 
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Keterangan : 

S = Penurunan total (cm) 

Si = Immediate settlement (cm) 

Sc = Consolidation settlement (cm) 

2.9.1 Penurunan Segera (Immediate Settlement) 

Penurunan segera atau immediate settlement merupakan penurunan yang 

diakibatkan dari massa tanah yang tertekan dan terjadi pada volume konstan akibat 

beban dari struktur atas. Menurut Janbu, Bjerrum dan Kjaernslin (1956), hal ini 

dirumuskan dengan persamaan berikut. (Pamungkas dan Harianti, 2013 : 80)  

S = μ μ ×  ........................................... [2.81] 

Keterangan : 

Si = Penurunan segera 

q = Tekanan yang terjadi ( ) 

B = Lebar kelompok tiang 

Eu = Modulus elastis 

μi = Faktor koreksi untuk lapisan tanah dengan tebal terbatas H (Gambar 2.18) 

μo = Faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df (Gambar 2.19) 

 

Gambar 2.18 Grafik hubungan μi (Janbu, Bjerrum, dan Kjaernsli) 

(Hardiyatmo, 1996 : 166) 
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Gambar 2.19 Grafik hubungan μo (Janbu, Bjerrum, dan Kjaernsli) 

(Hardiyatmo, 1996 : 166) 

Nilai modulus elastis dapat diperoleh dari pengujian SPT. Mitchell dan 

Gardner (1975) mengusulkan modulus elastis yang dihubungkan dengan nilai N – 

SPT, dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut : (Hardiyatmo 1996 : 164). 

E = 10 × (N + 15)[k/ft ] (untuk pasir) ........................ [2.82] 

E = 6 × (N + 5)[k/ft ] (untuk pasir berlempung) .................. [2.83] 

 

Gambar 2.20 Sebaran beban dibawah tanah tiang pancang kelompok 

(Tomlinson, 1977 : 181) 

2.9.2 Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement) 

Penurunan konsolidasi atau consolidation settlement merupakan penurunan 

yang diakibatkan dari keluarnya air pori tanah dikarenan beban dari struktur atas 

yang menekan lapisan tanah yang berada dibawah struktur bangunan atau gedung 

tersebut. Proses tersebut berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori yang 

disebabkan oleh kenaikan tegangan total telah benar-benar hilang. Pada kondisi 
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konsolidasi tanah yang terkonsolidasi normal, jika tebal lapisan tanah sama dengan 

H maka penurunan yang terjadi menggunakan persamaan berikut. 

Sc =  × H .............................................. [2.84] 

Dengan substitusi persamaan menjadi. 

Sc =  × H = × Cc × log
∆

 ....................... [2.85] 

Keterangan : 

Sc = Penurunan konsolidasi 

H = Tebal lapisan tanah 

e0 = angka pori pada tegangan Po 

e = angka pori pada tegangan P 

Cc = Indeks pemampatan (compression index) 

= 0,3 × (𝑒 − 0,27)/(Rendon – Herrero : 1980)  ................................. [2.86] 

Po = Tengan efektif pada lapisan tanah 

Δp = Perubahan tegangan pada lapisan tanah 

2.9.3 Waktu Penurunan  

       Waktu penurunan adalah waktu yang dibutuhkan tanah untuk mengalami 

penurunan berdasarkan penurunan konsolidasi atau consolidation settlement, waktu 

penurunan perlu menjadi perhatian apabila penurunan yang terjadi relatif besar. 

Waktu yang dibutuhkan tanah untuk mengalami penurunan berdasarkan penurunan 

konsolidasi atau consolidation settlement, waktu penurunan perlu menjadi 

perhatian apabila penurunan yang terjadi relatif besar. Apabila penurunan yang 

terjadi relatif kecil, waktu penurunan ini tidak perlu menjadi perhatian. 

(Hardiyatmo, 1996 : 183)  

       Untuk menghitung waktu penurunan pada waktu tertentu (t) menggunakan 

persamaan. 

t =
×

 ................................................... [2.87] 

Keterangan : 

Tv = faktor waktu 

Ht = Panjang lintasan drainase 
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   Untuk drainase double Ht =  .......................................................... [2.88] 

   Untuk drainase tunggal Ht = H ........................................................ [2.89] 

H = Tebal lapisan lempung yang mampat 

Cv = Koefisien konsolidasi pada interval tekanan tertentu 

Nilai faktor waktu (Tv) untuk presentase presentase penurunan konsolidasi (U) 

rata-rata yang didasarkan pada teori konsolidasi satu dimensi Terzaghi, yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Hubungan faktor waktu (Tv) dan derajat konsolidasi (U) 

U% Tv 
0 0 

10 0,008 
20 0,031 
30 0,071 
40 0,126 
50 0,197 
60 0,287 
70 0,403 
80 0,567 
90 0,848 

100 ∞ 
Sumber : Hardiyatmo (1996 : 184) 


