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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jembatan 

Menurut Manu (1995) penjelasan dari jembatan dapat dikatakan sebagai 

desain penghubung terputusnya dua jalan dikarenakan adanya rintangan dibawah, 

seperti sungai, jurang, lalu lintas, lembah, saluran  irigasi dan lain sebagainya. 

Menurut Supriyadi dan Muntohar (2007:1) dikatakan jembatan juga dapat 

didefinisikan sebagai pengatur kapasitas dan berat lalu lintas yang telah disajikan 

dalam sistem transportasi.  

2.1.1 Jembatan Overpass 

Overpass atau biasa di sebut jalan layang ialah sebagian jenis infrastruktur 

bangunan di bidang transportasi yang dibangun tidak rata dengan tanah, 

melainkan melayang sehingga melewati daerah tertentu.  

2.1.2 Bagian-bagian Jembatan  

Pada umumnya bagian jembatan terbagi atas dua jenis, yaitu Sisi Atas 

(Upper Structure)  dan Sisi  Bawah (Sub Structure). Dua hal tersebut merupakan 

pokok penting dari perencanaan rekayasa jembatan. Sisi Atas atau Upper  

Stucture merupakan  komponen konstruksi yang mencakup berat sendiri (MS), 

beban  mati tambahan (MA), beban lalu lintas kendaraan, gaya rem, beban pejalan  

kaki, dan lainnya didapatkan secara langsung. Sedangkan Sisi Bawah atau Sub 

Structure pada jembatan berfungsi menerima dan menahan keseluruhan beban 

struktur yang ada diatasnya serta beban  lain yang disebabkan  oleh tekanan tanah, 

aliran air, hanyutan, dan gesekan pada tumpuan tersebut. Kemudian beban 

dialirkan ke tanah asli oleh pondasi (Kementrian PU bagian Perencanaan Teknik 

Jembatan, 2010). Uraian bagian-bagian jembatan dapat dilihat pada gambar 2.1 

dibawah ini 
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Gambar 2.1 Komponen dari Struktur Jembatan 
Sumber : Sketsa rencana penambahan lajur jembatan tol Surabaya-Gempol 

2.2 Pembebanan Jembatan 

Dalam sebuah perencanaan suatu konstruksi jembatan dibutuhkan pedoman 

dalam penyesuaian dan penyelesaian kondisi di lapangan dengan penyelidikan di 

laboratorium. Pada kasus perencanaan ini jembatan mengacu pada pola 

pembebanan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03- 1725 tahun 2016.  

2.2.1 Kombinasi dan Simbol untuk Pembebanan Jembatan 

Menurut SNI 03-1725:2016 pada halaman 7 menyatakan bahwa beban 

permanen (muatan tetap) serta beban transien perlu dipertimbangkan dalam 

konsep pembuatan jembatan, antara lain adalah: 

Beban Permananen 

MS yaitu Beban mati komponen struktural dan non struktural jembatan 

MA yaitu Beban mati perkerasan dan utilitas 

TA  yaitu Gaya horisontal akibat tekanan tanah 

PL yaitu Gaya-gaya yang terjadi pada struktur jembatan yang disebabkan oleh 

proses pelaksanaan, termasuk semua gaya yang terjadi akibat perubahan 

statika yang terjadi pada konstruksi segmental 

PR yaitu Prategang 
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Beban Transien 

SH yaitu Gaya akibat susut atau rangkak 

TB yaitu Gaya akibat rem 

TR yaitu Gaya sentrifugal 

TC yaitu Gaya akibat tumbukan kendaraan 

TV yaitu Gaya akibat tumbukan kapal 

EQ yaitu Gaya gempa 

BF yaitu Gaya friksi 

TD yaitu Beban lajur “D” 

TT  yaitu Beban truk “T” 

TP yaitu Beban pejalan kaki 

SE yaitu Beban akibat penurunan 

ET yaitu Gaya akibat temperatur gradien 

EUn yaitu Gaya akibat temperatur seragam 

EF yaitu Gaya apung 

EWs yaitu Beban angin pada struktur 

EWL yaitu Beban angin pada kendaraan 

EU yaitu Beban arus dan hanyutan 

Tabel 2.1. Faktor beban kombinasi pembebanan harus memalui 

pemeriksaan pada tiap bobot ditujukan pada perhitungan dalam analisis gabungan 

atau kombinasi pembebanan serta wajib dikalikan faktor beban yang telah  

disesuaikan. Selanjutunya output perhitungan juga dijumlahkan sebagaimana yang 
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ditentukan dalam persamaan 2.1 dan dikalikan dengan faktor pengubah dalam 

(SNI 03-1725:2016). 

Tabel 2.1 Kombinasi Pembeban Umum untuk Keadaan Batas Kelayanan dan 

Ultimit 

Keadaan 

Batas 

MS 

MA 

TA 

PR 

PL 

SH 

TT 

TD 

TB 

TR 

TP 

EU 
EW

S 

EW

L 
BF EUn TG ES 

Gunakan salah satu 

EQ TC TV 

Kuat I γp 1,8 1,00 - - 
1,0

0 
0,50/1,20 γTG γES    

Kuat II γp 1,4 1,00 - - 
1,0

0 
0,50/1,20 γTG γES    

Kuat III γp - 1,00 1,40 - 
1,0

0 
0,50/1,20 γTG γES    

Kuat IV γp - 1,00 - - 
1,0

0 
0,50/1,20 - -    

Kuat V γp - 1,00 0,4 1,00 
1,0

0 
0,50/1,20 γTG γES    

Ekstrem 

I 
γp 

γE

Q 
1,00 - - 

1,0

0 
- - - 1,00   

Ekstrem 

II 
γp 0,50 1,00 - - 

1,0

0 
- - -  1,00 1,00 

Daya 

layan I 
1,00 1,00 1,00 0,3 1,00 

1,0

0 
1,00/1,20 γTG γES    

Daya 

layan II 
1,00 1,30 1,00 - - 

1,0

0 
1,00/1,20 -     

Daya 

layan III 
1,00 0,80 1,00 - - 

1,0

0 
1,00/1,20 γTG γES    

Daya 

layan IV 
1,00 - 1,00 0,70 - 

1,0

0 
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 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 11 

2.2.2 Beban Permanen 

Beban permanen ialah beban utama bersifat tetap pada penganalisisannya 

tegangan di tiap perancangan konstruksi jembatan. Pada perencanaannya massa 

tiap segmen konstruksi wajib dianalisis dengan dasar ukuran yang tercantum pada 

sketsa rencana serta penggunaan berat jeniss bahan. Dalam perhitungan ini, yang 

termasuk beban permanen antara lain terdapat pada tabel 2.2 dibawah ini : 
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Tabel 2.2 Berat Isi pada Beban Mati 

No  Bahan  
Berat/Satuan Isi 

 (kN/m
3
) 

Kerapatan Massa 

 (kg/m
3
) 

1. 
Lapisan permukaan aspal 

(bituminous wearing surfaces) 
22 2245 

2. Besi tuang (cast iron) 71 7240 

3. 
Timbunan tanah dipadatkan 

(compacted sand, silt or clay) 
17,2 1755 

4. 
Kerikil dipadatkan (rolled gravel, 

macadam or ballast) 
18,8-22,7 1920-2315 

5. Beton aspal (asphalt concrate) 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+0,22 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 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 13 

2.2.2.1 Berat sendiri (MS) 

Berat sendiri (MS) ialah beban dari elemen jembatan tersebut  dan 

komponen struktural yang beda memikulnya. Terkait  dikeadaan nyata yaitu bobot 

bahan yang digunakan itu ialah komponen struktural serta ditambah dengan berat 

bahan komponen yang bukan struktural (non struktural) tetap jelasnya ditabelkan 

2.3 ( SNI 03-1725:2016). 

Tabel 2.3 Faktor Beban pada Berat Sendiri (MS) 

Tipe Beban 
Faktor Beban (γMS) 

Keadaan Batas Layan (γ
S
MS) Keadaan Batas Ultimit (γ

U
MS) 

Tetap 

Bahan  Biasa Terkurangi 

Baja 1,00 1,10 0,90 

Alumunium 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 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 14 

2.2.2.2 Beban mati tambahan (MA) 

Beban mati tambahan (MA) ialah bobot keseluruhan material yang 

mengikat suatu beban pada konstruksi jembatan, dapat dikatakan sebagai bagian 

bukan struktural (non struktural) serta besarnya pun bisa berganti semasa umur 

rencana konstruksi tersebut. Hal khusus adalah angka faktor beban mati tambahan 
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(MA) yang berlainan atas ketetapan ditabel 2.4 dapat digunakan dengan 

persetujuan instansi/pihak yang bertanggung jawab (SNI 03-1725:2016). 

Tabel 2.4 Faktor Beban pada Beban Mati Tambahan (MA) 

Tipe Beban 
Faktor Beban (γMA) 

Keadaan Batas Layan (γ
S
MA) Keadaan Batas Ultimit (γ

U
MA) 

Tetap  

Keadaan  Biasa  Terkurangi  

Umum  1,00
(1) 

2,00 0,70 

Khusus (terawasi) 1,00 1,40 0,80 

Catatan : faktor beban layan sebesar 1,30 digunakan untuk berat utilitas 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 14 

2.2.2.3 Beban akibat tekanan tanah (TA) 

Nilai koefisien tekanan tanah perlu dianalisis dengan pedoman dari sifat 

tanah. Sifat-sifat itu berupa angka kohesifitas, kepadatan, kadar kelembaban dan 

lainnya. Hal ini harus diperoleh berdasarkan hasil pengukuran serta pengujian 

tanah di lapangan maupun laboratorium (SNI 03-1725:2016) yang ada di tabel 

2.5. 

Tabel 2.5 Faktor Beban yang Diakibatkan Tekanan Tanah (TA) 

Tipe Beban 

Faktor Beban (γTA) 

Keadaan Batas Layan (γ
S
TA) Keadaan Batas Ultimit (γ

U
TA) 

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. 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 15 

2.2.3 Beban Lalu Lintas 

Dalam perancangan struktur jembatan memiliki beban hidup berupa beban 

lalu lintas. Bobot atas lalu lintas tebagi menjadi lajur “D” serta beban truk “T”.  

Beban “D” berfungsi disemua rentang jalur kendaraan dan juga mengakibatkan 

efek pada konstruksi yang ekuivalen serupa deretan kendaraan sebenarnya.  Total 

pada beban “D” bereaksi bergantung dibesaran rentang jalur kendaraan yang ada.  
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2.2.3.1 Beban lajur “D” (TD) 

Pembagian beban “D” terpecah menjadi beban terbagi rata atau BTR serta 

disatukan dengan beban garis terpusat atau BGT seperti Gambar 2.2. Mengenai 

faktor beban pakai untuk lajur “D” terlihat di Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Faktor Beban Lajur “D” 

Tipe Beban Jembatan 

Faktor Beban (γTD) 

Keadaan Batas Layan 

(γ
S
TD) 

Keadaan Batas 

Ultimit (γ
U
TD) 

Transien 
Beton 1,00 1,80 

Boks Girder Baja 1,00 2,00 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 39 

BTR  memiliki intensitas q satuan kPa dan jumlah q berkaitan panjang total L 

dalam satuan meter dibawah ini: 

L < 30 meter; q = 9,0 kPa       (2.1) 

L > 30 meter; q = 9,0 (0,5+
  

 
) kPa      (2.2) 

 

Gambar 2.2 Beban Lajur “D” 
Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 39 

Keterangan : 

q : yaitu intensitas beban terbagi rata (BTR) pada arah memanjang jembatan, 

satuan kPa 

L : yaitu panjang total jembatan yang dibebani (meter) 1 kPa = 0,001 MPa = 

0,01 kg/cm
2 
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 “D” diletakkan tegak lurus atas arah  lalu lintas. Selain BTR, beban lajur 

“D” juga termasuk BGT sebesar p satuan kN/m. Intensitas p ialah 49 satuan 

kN/m. Dalam bentang menerus, beban garis terpusat atau BGT diletakkan lateral. 

2.2.3.2 Beban truk “T” 

Truk atau beban “T” tidak bisa dipakai dengan “D”. Umumnya 1 truk saja 

yang diperbolehkan untuk dilokasikan 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 03-1725:2016) dapat 

dilihat pada gambar 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Beban Truk “T” 
Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 41 

 

Tabel 2.7 Faktor Beban untuk Beban Truk “T” 

Tipe Beban Jembatan 

Faktor Beban (γTT) 

Keadaan Batas Layan 

(γ
S
TT) 

Keadaab Batas 

Ultimit (γ
U
TT) 

Transien 
Beton  1,00 1,80 

Boks Girder Baja 1,00 2,00 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 41 

2.2.3.3 Gaya rem (TB) 

Rem dapat mengeluarkan aksi berupa gaya yang mengenai jembatan pada 

arah memanjang. Pengaruh gaya rem serta traksi, wajib mempertimbangkan arus 
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kedua arah lalu lintas. Nilai gaya rem ialah 5% dikalikan nilai beban “D”. (SNI 

03-1725:2016).  

2.2.3.4 Faktor beban dinamis 

Nilai FBD dalam perancangan digunakan sebagai angka persentase dalam 

pendistribusian faktor nilai “D” dan beban “T”. Hal tersebut berhubungan antara 

transportasi yang sedang berpindah dengan struktur jembatan.  

 

Gambar 2.4  FBD untuk BGT Pembebanan Lajur “D” 
Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 45 

2.2.4 Aksi Lingkungan 

2.2.4.1 Beban angin 

Tekanan angin horisontal dianggap dan bermula dari angin rencana dasar 

atau VB senilai 90 km/jam sampai 126 km/jam. Beban ini dianggap tersalur 

merata di permukaan jembatan. Bagian yang mengenai angin wajib 

dipertimbangkan yaitu lantai dan juga railing. Pada struktur dengan elevasi lebih 

tinggi dari 10000 mm diatas permukaan tanah atau air, kecepatan angin rencana 

VDZ harus dihitung. 

VDZ = 2,5 Vo(
   

  
  ln (

 

  
        (2. 3) 

Keterangan : 

VDZ : yaitu kecepatan angin rencana pada elevasi rencana (km/jam) 

V10 : yaitu kecepatan angin pada elevasi 10000 mm diatas permukaan tanah 

atau permukaan air rencana (km/jam) 
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VB : yaitu kecepatan angin rencana yaitu 90 hingga 126 km/jam pada elevasi 

1000 mm 

Z : yaitu elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau permukaan air 

dimana beban angin dihitung (Z > 10000 mm) 

VO : yaitu kecepatan gesekan angin, yang merupakan karakteristik 

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

ZO : yaitu panjang gesekan di hulu jembatan, yang merupakan karakteristik 

meteorologi, ditentukan pada tabel 2.8 (mm) 

Tabel 2.8 Vo, 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 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 56 

a) Beban angin pada struktur (Ews) 

Dengan keadaan asli ditempat, masalah ini dapat diselseaikan dengan 

digunakannya kecepatan angin dasar sebagai kombinasi dan tidak meliputi 

keadaan  beban angin dikendaraan. Arah horisontal merupakan rencana angin. 

Tekanan angin rencana ialah: 

PD = PB (
   

  
 2

         (2. 4) 

Keterangan : 

PB : yaitu tekanan angin dasar seperti yang ditentukan dalam Tabel 2.9 (MPa) 

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 

Sumber : SNI 03-1725:2016 halaman 56 
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2.2.4.2 Dampak gempa 

Keruntuhan akan mungkin terjadi bila ada gempa. Oleh sebab itu, dalam 

perancangan harus mempertimbangkan kerusakan yang relevan akibat gangguan 

pelayanan pada gempa (SNI 03-1725:2016). Gempa merupakan gaya horisontal 

dengan persamaan dibawah ini: 

EQ = 
   

  
 × 𝑊𝑡        (2. 5) 

Keterangan : 

EQ : yaitu gaya gempa horisontal statis, satuan Kn 

Csm : yaitu koefisien untuk respons gempa elastis 

Rd : yaitu faktor modifikasi respons 

Wt : yaitu berat total struktur terdiri dari beban mati dan beban hidup yang 

sesuai, satuan kN 

Koefisien respon gempa elastis : 

Pada periode (T) lebih besar dari Ts, maka angka respon untuk elastik diperoleh 

hasil dari persamaan sebagai berikut. 

Csm = 
   

 
         (2. 6) 

Tabel 2.10 Faktor Modifikasi Respon (R) pada Struktur 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 

Sumber : RSNI 2833:2016 halaman 19 
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Tabel 2.11 Faktor Modifikasi Respon (R) untuk Hubungan Antar Elemen 

Struktur 

Hubungan elemen struktur 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 

Kolom atau pilar dengan pondasi 1,0 

Sumber : RSNI 2833:2016 halaman 19 

2.3 Kepala Jembatan (Abutment) 

Kepala jembatan atau biasa disebut abutment yaitu suatu bangunan 

konstruksi bawah pada bagian jembatan. Bangunan ini berguna untuk penerus 

bobot strutur diatasnya sampai ke pondasi. Cara kerja bangunan ini sama dengan 

dinding penahan tanah. Beban-beban tersebut berupa beban mati dan beban hidup 

dari konstruksi diatasnya. Menurut Ir. Suyono Sosrodarsono dan Kazuto 

Nakazawa (1988) yaitu bentuk struktur dari kepala jembatan yang umum, dapat 

dilihat pada gambar 2.5 dan hubungan antara macam serta tinggi kepala jembatan 

sebaiknya disesuaikan dengan penjelasan pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bentuk Umum Kepala Jembatan 
Sumber : Buku Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tinggi Pemakaian Kepala Jembatan untuk Berbagai Bentuk 
Sumber : Buku Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi 
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Jika sebuah abutment makin tinggi, maka berat tanah timbunan serta 

tekanan tanah aktif semakin tinggi pula. Sehingga kerap kali dibuat bervariasi 

bentuk dapat mereduksi pengaruh-pengaruh tersebut.  

Gaya keluar yang terjadi pada kepala jembatan umumnya tidak akan 

menimbulkan persoalan bila hanya gaya-gaya yang tertera pada gambar 2.7 saja 

yang diperhitungkan. Selain itu, di daerah dimana gempa harus diperhitungkan. 

Dalam perancangannya diberbentuk pias selebar 1 meter dan gaya luar yang 

bekerja dikategorikan satuan t/m. 

 

Gambar 2.7 Gaya Luar Bekerja pada Abutemt 
Sumber : Buku Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi 

2.4 Pilar Jembatan 

Pilar merupakan bagian bawah sebuah struktur jembatan. Pilar terletak 

antara kedua abutment yang mana pilar sendiri menentukan kuat tidaknya suatu 

struktur jembatan menahan beban diatasnya. Pilar biasanya digunakan pada 

jembatan yang bentangnya panjang. Pilar bisa terbuat dari beton, batu atau 

material lainnya. Material tersebut disesuaikan kebutuhan jembatan, ketersediaan 

bahan serta lingkungan. Bagian-bagian dari struktur ini berupa kepala, pilar dan 

lain lain. Bentuk dari dinding pilar ini bisa masif atau solid, kotak atau cellular, 

biasa terdiri dari kolom-kolom atau satu kolom saja. Pada gambar 2.8 dibawah ini 

merupakan pembagian pilar. 
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Gambar 2.8 Macam Bentuk Pilar 
Sumber : (civil-injinering.blogspot.com) 

Untuk gaya luar yang terjadi distruktur, berlainan dengan pada cara kerja 

abutment, oleh sebab itu gaya yang satu arah dengan sumbu serta gaya tegak lurus 

sumbu jembatan harus diperhitungkan. Gaya yang terjadi terdapat pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Gaya Luar Terjadi di Pilar (Pier) Jembatan 
Sumber : Buku Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi 
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2.4.1 Gaya Horisontal Tanah 

Gaya horisontal atau dapat disebut dengan tekanan tanah lateral 

merupakan suatu gaya yang didapat oleh struktur berasal dari tanah bagian 

samping. Tekanan ini memiliki koefisien tanah yang dapat menentukan kreteria 

jenis tanah. Menurut Ir. Suyono Sosrodarsono dan Kazuto Nakazawa (1988) 

tekanan yang bekerja pada abutment, tanpa mengindahkan tekstur tanah. Maka 

diduga dapat menyebabkan penambahan kedalaman tanah dan juga koefisien 

tekanan horisontal setara dengan hasil yang berkaitan tentang komposisi serta 

tinggi MAT. Gaya horisontal sendiri dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Tekanan tanah aktif (PA) 

Tekanan tanah aktif dapat dianalisa menggunakan persamaan berikut. 

Ka = tg
2 

(45 - 
 

 
 ) atau Ka = 

      

      
    (2. 7) 

 Pa1 = Ka. q . h1 . L       (2. 8) 

 Pa2 = 0,5 x γ x H
2 
x Ka x L     (2. 9) 

2. Tekanan tanah pasif (PP) 

Kp = tg
2 

(45 + 
 

 
  atau 

 

  
      (2. 10) 

 Pp  = ½ . Kp. γ . h
2
 . b      (2. 11) 

Keterangan : 

Ka : yaitu Koefisien tekanan tanah aktif 

Kp : yaitu Koefisien tekanan tanah pasif 

Pa : yaitu Tekanan tanah aktif, satuan (ton) 

Pp : yaitu Tekanan tanah pasif, satuan (ton) 

φ : yaitu Sudut geser tanah (˚) 

q : yaitu Beban terbagi rata, satuan (t/m
2
) 

γ : yaitu Berat volume tanah, satuan (t/m
3
) 
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h : yaitu Tinggi tekanan tanah, satuan (m) 

b : yaitu Lebar dasar tanah, satuan (m) 

Sumber : Buku Analisis dan Perancangan Fondasi, J. Hary Christady H. Halaman 455 

2.4.2 Kontrol Stabilitas  

 Syarat aman terhadap guling 

Faktor stabilitas keamanan abutment akibat guling (Fgl), dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

Fgl = 
  

  
 ≥ FK       (2. 12) 

FK/FS (Safety Factor): Kondisi normal,  FK ≥ 1,5 

     Kondisi seismik (gempa), FK ≥ 1,2  

 Syarat aman terhadap geser 

Faktor stabilitas keamanan abutment akibat geser (Fgs), dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

Fgs = 
            

  
 ≥ FK      (2. 13) 

FK (Faktor Keamanan): Kondisi normal,  FK ≥ 1,5 

     Kondisi seismik (gempa), FK ≥ 1,2  

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

 Syarat stabilitas terhadap eksentrisitas 

e = 
 

 
  

        

  
   

 

 
      (2. 14) 

 Syarat stabilitas daya dukung tanah dasar  

σmax = 
  

   
     

      

 
       (2. 15) 

σmaks ≤ Q ijin (oke) 

σmin ≤ Q ijin  (oke) 

Keterangan : 
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φ : yaitu Sudut geser internal tanah, (˚) 

∑V : yaitu Gaya vertikal, satuan (ton) 

∑H : yaitu Gaya horisontal, satuan (ton) 

C : yaitu Kohesifitas, satuan (t/m
2
) 

A : yaitu Luas penampang dasar, satuan (m
2
) 

MT : yaitu Momen tahanan, satuan (t/m) 

MG : yaitu Momen guling, satuan (t/m) 

∑Mx : yaitu Momen arah x, satuan (t/m) 

∑My : yaitu Momen arah y, satuan (t/m) 

B : yaitu Lebar dasar, satuan (m) 

L : yaitu Panjang dasar, satuan (m) 

e : yaitu Eksentrisitas, satuan (m) 

Daya dukung tanah dasar pondasi berdasarkan rumus Terzhaqi digunakan 

pada pondasi memanjang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. 

Q ult = C. Nc(1+0,3.
 

 
                               

 

 
  (2. 16) 

Q ijin = 
    

  
         (2. 17) 

Keterangan : 

C  : yaitu Kohesi tanah, satuan (kN/m
2
) 

Df  : yaitu Kedalaman pondasi, satuan (m) 

γ  : yaitu Berat volume tanah, satuan (kN/m
2
) 

B  : yaitu Lebar pondasi, satuan (m) 
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Nc, Nq, Nγ : yaitu Koefisien kapasitas daya dukung Terzaghi (Tabel 2.12) 

Q ult  : yaitu Daya dukung ultimit tanah pondasi, dan dihitung dengan 

persamaan 2.15 

FK/SF  : yaitu Faktor keamanan, dan harga FS = 3 

Tabel 2.12 Nilai Angka Faktor Daya Dukung Menurut Terzaghi 

φ 
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 41,4 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 

48 258,3 287,9 780,1 66,8 50,5 60,4 

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

 

Tabel 2.13 Nilai yang Umum untuk Tanah Asli Berkaitan dengan n, e, w, γd, 

serta γb 

Macam Tanah n (%) e w (%) 
γd 

(kN/m
3
) 

γb 

(kN/m
3
) 

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 

Sumber : Mekanika tanah I, H. Christady Hardiyatmo 

2.5 Perencanaan Pondasi Tiang Bor ( Bore Piles) 

2.5.1 Daya Dukung Ijin Tiang 

2.5.1.1 Daya dukung ijin arah vertikal 

Tipikalnya tiap perancangan pondasi memiliki kapasitas ijin daya untuk 

mendukung tiang pada tanah. Diketahui dari total dukungan terpusat tiang serta 

tahanan geser disisi tiang. 
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Gambar 2.10 Mekanisme Daya Dukung Tiang 
Sumber : Mekanika Tanah & Teknik Pondasi 

 

Tabel 2.14 Faktor Keamanan 
 Jembatan Jalan Raya Jembatan 

Kereta Api 

Konstruksi Pelabuhan 

Tiang 

Pendukung 

Tiang Geser - Tiang 

Pendukung 

Tiang Geser 

Beban Tetap 3 4 3 >2,5 

Beban 

Tetap+ 

Beban 

Sementara 

 

- 
 

- 
 

2 

 

- 

Waktu 

Gempa 

2 3 1,5(1,2) >1,5 >2,0 

Catatan : Angka dalam tanda kurung, bila bebab kereta diperhitungkan  

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

1 Gaya gesek maksimum dinding tiang 

Qs = Σli.fi . k       (2. 18) 

2 Daya dukung ultimite di single pile 

qu = (qd . Ab)+( Σli.fi . k)     (2. 19) 



23 

 

 

3 Dalam memperkirakan daya dukung batas di tiang tunggal (qu) ada suatu 

cara dimana yang diperkirakan dihitung berdasarkan data-data penyidikan lapisan 

dibawah permukaan tanah.  

     
  

   
  

  

   
       (2. 20)  

Keterangan : 

qu  : yaitu Daya dukung ultimite ijin tiang, satuan (ton) 

qd  : yaitu Tahanan daya dukung terpusat, satuan (ton/m
2
) 

Ab  : yaitu Luasan ujung tiang bawah, satuan (m
2
) 

k  : yaitu Panjang keliling tiang, satuan m 

Ii : yaitu Lebar lapisan dengan memperhitungan geseran dinding 

tiang 

fi : yaitu Besarnya gaya geser maksimum dari lapisan tanah dengan 

memperhitungkan geseran dinding tiang, satuan (ton/m2)  

Estimasi dari ukuran daya dukung yang terpusat qd berkaitan antara L/D 

2.10 dan 
  

 
. L ialah panjang setara (ekivalen) penetrasi dilapisan dukung dengan 

perpacu gambar 2.11. D ialah diameter pada tiang, N ialah nilai rata-rata NSPT 

pada ujung/pucuk tiang, didasari pada rumus dibawah : 

N = 
     

 
        (2. 21) 

Keterangan : 

N rata-rata : yaitu Harga N rata-rata untuk perencanaan tanah pondasi pada 

ujung tiang 

N1 : yaitu Harga N ujung tiang 

N2 rata-rata : yaitu Harga rata-rata N pada jarak 4D dari ujung tiang 
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Pada kasus pondasi tiang dengan cara dicor dirempat (cast in place), qd diambil 

atau diperkirakan dari Gambar 2.11 

 

Gambar 2.11 Diagram Analisa dari Intensitas Daya Dukung Ultimate Tanah 

Pondasi pada Ujung Tiang 
Sumber : Mekanika Tanah & Teknik Pondasi, Ir. Suyono Sosrodarsono & Kazuto Nakazawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Cara Memilih L Ekivalen Penetrasi sampai ke Lapisan Pendukung 
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Tabel 2.15 Asumsi Nilai qd pada Pondasi yang Dicor Langsung 
 Satuan (t/m

2
) 

Intensitas daya 

dukung ultimate 

pada ujung tiang 

(qd) 

Lapisan kerikil 
1) 

N ≥ 50 

50 > N ≥ 40 

40 > N ≥ 30 

750 

525 

300 

Lapisan berpasir 
1) 

N ≥ 50 300 

Lapisan lempung 

keras 

3qu
2) 

 

Catatan :  

1) Perbedaan antara lapisan kerikil dan lapisan berpasir dapat dipertimbangkan berdasarkan 

hasil penyelidikan pada sejumlah kecil tanah tersebut. Lapisan berpasir yang bercampur dengan 

kerikil dianggap sama dengan lapisan berpasir tanpa kerikil. Harga N diperoleh dari penyidikan. 

2) Pada lapisan lempung keras, intensitas daya dukung ditetapkan berkenan dengan “kriteria 

perencanaan pondasi pondasi kaisson qu ialah kekuatan geser unconfined (t/m
2
) 

 

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

Tabel 2.16 Intensitas Gaya Geser Dinding Tiang 
 Satuan (t/m

2
) 

Jenis pondasi  

Tiang pracetak 

 

Tiang yang di cor di tempat Jenis tanah pondasi 

Tanah berpasir  

 
 (≤10) 

 

 
 (≤10) 

Tanah kohesif c atau N (≤12)  

 
 atau 

 

 
 ( ≤ 12) 

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

Besarnya nilai gaya geser maksimal didinding fi diperkirakan melalui 

Tabel 2.16 cocok dengan macam tiang dan sifat tanah pondasi. c pada Tabel 2.16 

ialah kohesi tanah pondasi sekitar tiang serta dianggap sebesar 0,5xqu. 

 

Gambar 2.13 Kalibrasi Harga N 
Sumber : Mekanika Tanah & Teknik Pondasi, Ir. Suyono Sosrodarsono dan Kzuto Nakazawa 



26 

 

 

Kontrol yang diperlukan pondasi tiang bor 

- Efisiensi kelompok tiang  [Qu > Pu]   (2. 22) 

- Beban maksimum kelompok tiang [Pmax < Qu]   (2. 23) 

- Daya dukung horisontal  [Mmax > My]   (2. 24) 

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

2.5.1.2 Efisiensi tiang 

Formula yang di berikan dari Converse-Labarre efisiensi perancangan 

pondasi tiang ialah : 

Eg = 1 - arc tg 
 

 
 *

               

      
 +     (2. 25) 

Keterangan : 

Eg : yaitu Efisiensi kelompok tiang 

m : yaitu Jumlah baris tiang, satuan (buah) 

n’ : yaitu Jumlah tiang dalam satu baris, satuan (buah) 

θ : yaitu arc tg d/s, dalam derajat (˚) 

s : yaitu Jarak pusat ke pusat tiang, satuan (meter) 

d : yaitu Diameter tiang, satuan (meter) 

Kapasitas tiang ijin berkelompok menggunakan rumusan berikut : 

Qa = N x Eg x qu        (2. 26) 

Keterangan : 

Qa : yaitu Daya dukung ijin tiang berkelompok, satuan (ton) 

qu : yaitu Daya dukung ultimit satu tiang, satuan (ton) 

N : yaitu jumlah tiang dalam kelompok, satuan (buah) 
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2.5.1.3 Daya dukung ijin arah horisontal 

Disubbab ini akan dihitung daya dukung horisontal ditanah serta ujung 

yeng terjepit. Langkah awal ialah mencari nilai Cu (undrained strength) dengan 

mencari angka korelasi atau hubungan antara nilai NSPT dengan nilai Cu. Adapun 

formulanya sebagai berikut. 

Cu = k.N         (2. 27) 

Cu rata-rata = 
                        

  
     (2. 28) 

Menurut pendapat McNnulty (1956) daya dukung ijin horisontal ialah: 

Hu = 9 x Cu rata-rata x D x (   
  

 
)     (2. 29) 

Selanjutnya menghitung Mmax (momen maksimal) formula dibawah ini: 

Mmax = Hu x (
  

 
  

  

 
)       (2. 30) 

Notes:  

Bila Mmax lebih besar dari My maka tiang panjang, atau 

Bila Mmax lebih kecil dari My maka tiang sedang. 

a) Untuk tiang pendek 

 Daya dukung horisontal pada tiang pendek dirumuskan sebagai berikut: 

               
  

 
)       (2. 31) 

         
  

 
 

  

 
)       (2. 32) 

b) Untuk tiang sedang 

Daya dukung horisontal pada tiang sedang dirumuskan sebagai berikut: 

   (
 

 
)                 (

  

 
  

 

 
)    (2. 33) 

Hu diperkirakan dengan pengambilan nilai dibawah ini: 
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            (2. 34) 

c) Untuk tiang panjang 

 Jika Mmax > My maka tiang termasuk tiang panjang, dimna Hu dinyatakan 

oleh persamaan: 

    
    
  

 
  

 

 

         (2. 35) 

Dengan nilai f disebutkan persamaan: 

  
  

          
        (2. 36) 

Keterangan : 

Cu : yaitu Kohesi undrained, satuan (kN/m
2
) 

L : yaitu Tinggi tiap lapisan per NSPT, satuan (meter) 

Hu : yaitu Gaya tahanan lateral ultimit, satuan (kN) 

My : yaitu Momen yang terjadi, satuan (kN.m) 

d : yaitu Besar diameter tiang yang direncanakan, satuan (meter) 

Lp : yaitu Kedalaman tiang bore, satuan (meter) 

K : yaitu 3,5 - 6,5 nilai rata-rata konstanta, satuan (kN/m
2
) 

N : yaitu Nilai SPT dari Bor Log 

2.5.1.4 Beban maksimum tiang pada tiang berkelompok 

Interaksi yang berasal dari luar beroperasi dipangkal tiang atau kolom 

disalurkan pada pilecap, serta tiang berkelompok bergantung persamaan elastisitas 

dengan beranggapaan pilecap sepenuhnya kaku. Kata lain pelat pondasi relatif 

tebal. Maka berpengaruh gaya yang terjadi tidak membawa dampak dipilecap 

melengkung/deformasi.  

Sehingga dapat dipakai bersamaan sebagai berikut : 
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P = 
 

 
   

    

       
   

     

        
 < Qu ijin     (2. 37) 

Keterangan : 

P : yaitu Beban maksimum yang diterima oleh tiang, satuan (ton) 

∑V : yaitu Jumlah total beban normal, satuan (ton) 

Mx : yaitu Momen yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu X, 

satuan (ton.m) 

My : yaitu Momen yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu Y, 

satuan (ton.m) 

x : yaitu Absis terhadap titik berat kelompok tiang 

y : yaitu Ordinat terhadap titik berat keompok tiang 

ny : yaitu Banyaknya tiang dalam satu baris pada arah sumbu Y 

nx : yaitu Banyaknya tiang dalam satu baris pada arah sumbu X 

∑x
2
 : yaitu Jumlah kuadrat absis-absis pada tiang, satuan (m

2
) 

∑y
2
 : yaitu Jumlah kuadrat ordinat-ordinat tiang, satuan (m

2
) 

2.5.2 Penurunan 

Apabila beban susunan tanah terbebani, karena itu mengakibatkan 

regangan. Penurunan akibat beban ialah jumlah total dari penurunan segera (Si) 

dan penurunan konsolidasi (Sc). Untuk tanah kasar maupun kasar kering/tidak 

jenuh bertindak segera setelah dibebani. Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah 

berbutir halus yang terletak dibawah muka air tanah, penurunan yang 

membutuhkan waktu, dimana lamanya tergantung pada kondisi lapisan tanah. 

St = Si + Sc        (2. 38) 

Keterangan : 

St yaitu Penurunan total, satuan (cm) 
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Si yaitu Immediate settlement, satuan (cm) 

Sc yaitu Consolidation settlement, satuan (cm) 

2.5.2.1 Penurunan segera (Immediate settlement) 

Dari pendapat Janbu, Bjerrum, dan Kjaernsli (1956). Penurunan segera 

ialah penurunan ouput dari bias massa tanah yang tertumpu serta terlibat di volem 

yang konstan/stabil. Hal tersebut dapat dilihat persamaan dibawah (Pamungkas, 

2013) : 

Si = µ1 µ0 
   

 
        (2. 39) 

Keterangan : 

Si  : yaitu Penurunan segera, satuan (m) 

µ1  : yaitu Faktor koreksi untuk lapisan tanah tebal terbatas H 

µ0  : yaitu Faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df 

B  : yaitu Lebar kelompok tiang, satuan (m) 

Q  : yaitu Tekanan pondasi netto (pondasi dipermukaan q=qn) 

E  : yaitu Modulus elastisitas tanah, satuan (kN/m
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Grafik untuk Menentukan µ1dan µ0 
Sumber : Mekanika Tanah 2, Hary Christady Hardiyatmo 
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 Tabel 2. 17 Modulus Elastisitas Tanah (Es)  

Jenis Tanah E (kN/m
2
) 

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 

Pasir dan Kerikil 

Padat 

Tidak padat 

 

80000 – 200000 

50000 – 140000 

Lanau 2000 – 20000 

Loess 15000 – 60000 

Serpih 140000 – 1400000 

Sumber : Mekanika Tanah 2, Hary Christady Hardiyatmo 

2.5.2.2 Penurunan konsolidasi (Consolidation settlemnet) 

Penurunan  ini terjadi pada tanah berbutir halus yang terdapat di bawah 

M.A.T. Hal tersebut terjadi membutuhkan waktu, dimana lamanya bergantung 

terhadap kondisi lapisan tanah. 

Akibat konsolidasi dirumuskan sebagai berikut : 

Sc = 
 

   
        

     

  
       (2. 40) 

Keterangan : 

Sc  : yaitu Penurunan konsolidasi, satuan (m) 

H  : yaitu Tebal lapisan tanah, satuan (m) 

Cc   : yaitu Indeks pemampatan 

e  : yaitu Angka pori tanah 

Po : yaitu Tekanan overburden efektif awal, ialah tegangan efektif 

sebelum beban bekerja, satuan (kN/m
2
) 

∆P  : yaitu Tambahan tegangan akibat beban pondasi, satuan (kN/m
2
). 


