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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanah 

Tanah dari pandangan ilmu Teknik Sipil merupakan himpunan mineral, 

bahan organik dan endapan-endapan yang relative lepas (loose) yang terletak di 

atas batu dasar (bedrock) (Hardiyatmo, 1992). Tanah didefinisikan secara umum 

adalah kumpulan dari bagian-bagian yang padat dan tidak terikat antara satu 

dengan yang lain (diantaranya mungkin material organik) rongga-rongga diantara 

material tersebut berisi udara dan air (Verhoef,1994). 

1.2 Standard Penetration Test (SPT) 

Standard penetration test atau standar uji penetrasi mulai dikenal sekitar 

tahun 1927, dimana cara ini banyak digunakan serta lebih ekonomis dalam 

mendapatkan informasi di bawah permukaan tanah (baik di darat maupun lepas 

pantai). Diperkirakan bahwa 85% sampai dengan  90% dari perencanaan pondasi 

dalam di wilayah bagian Amerika di buat menggunakan metode standar uji 

penetrasi . Selain itu tes ini banyak digunakan di wilayah geografis lainnya, 

Metode ini sudah distandarisasi menjadi ASTM D 1586 sejak tahun 1958 

dengan perubahan di setiap tahunnya hingga saat ini. Tes ini terdiri dari berikut : 

1. Menggerakkan sampler split barel standar dimensi yang ditunjukkan pada jarak

460 mm ke tanah di bagian bawah pengeboran.

2. Menghitung jumlah pukulan untuk menggerakkan sampler dalam dua jarak 150

mm terakhir (total = 300 mm) untuk mendapatkan nomor N4.
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3. Menggunakan massa penggerak (atau palu) 63,5 kg yang jatuh “bebas” dari 

ketinggian 760 mm. 

Batang bor terbuka dirujuk dengan tiga tanda kapur terpisah 150 mm, 

dan batang panduan ditandai pada 760 mm (untuk palu manual). Kumpulan 

tersebut kemudian duduk di tanah di lubang bor (setelah membersihkannya dari 

potongan longgar). Selanjutnya sampler digerakkan sejauh 150 mm untuk 

menempatkannya di tanah yang tidak terganggu, dengan penghitungan pukulan ini 

dicatat (kecuali massa sistem menenggelamkan sampler sehingga tidak ada Af 

yang dapat dihitung). Jumlah pukulan dihitung untuk dua peningkatan 150 mm 

berikutnya digunakan sebagai jumlah penetrasi Af kecuali kenaikan terakhir tidak 

dapat diselesaikan. Dalam hal ini jumlah dari dua penetrasi 150 mm pertama 

dicatat sebagai N. Log pengeboran menunjukkan penolakan dan tes dihentikan 

jika : 

1. 50 pukulan diperlukan untuk kenaikan 150 mm. 

2. 100 pukulan diperoleh (untuk menggerakkan 300 mm yang dibutuhkan). 

3. 10 pukulan berturut-turut tidak menghasilkan uang muka. 

Ketika kedalaman uji penuh tidak dapat diperoleh, log membosankan 

akan menunjukkan nilai rasio 70/100 atau 50/100 dimana angka tersebut 

menunjukkan bahwa 70 atau 50 pukulan menghasilkan penetrasi sedalam 100mm. 

kelengkapan peralatan, serta meteran pengeboran yang sangat berkurang setiap 

hari, hasil ketika jumlah pukulan yang tinggi. Standarisasi penolakan pada 100 

pukulan memungkinkan semua organisasi pengeboran untuk membakukan biaya 

sehingga penghitungan pukulan yang lebih tinggi menghasilkan negosiasi untuk 
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biaya yang lebih tinggi / lama pemboran atau persyaratan untuk beberapa jenis 

operasi coring. 

Tes penetrasi standar adalah tes sederhana dimana nilai N adalah jumlah 

pukulan yang diambil untuk memasukkan tabung belah kedalam tanah dan 

disertai dengan pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung sedalam 

460 mm secara vertikal.  

 Berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam melakukan 

pengujian standar pentrasi tes serta prosedur untuk pengujian SPT : 

1. Dalam proses ini digunakan beban berupa palu / hammer seberat 63,5 kg yang 

dijatuhkan bebas secara berulang – ulang dengan ketinggian mencapai 76 cm.  

2. Palu pemukul yang sudah disiapkan seberat 64,5 kg (140 lb)  kemudian palu 

tersebut di jatuhkan secara berulang-ulang untuk memukul sampler yang 

berada dibawahnya hingga sampler tersebut masuk ke dalam tanah. 

3. Catat jumlah pukulan yang berlangsung di setiap penurunan yang terjadi yaitu 

sedalam 15 cm (6 inchi). Untuk mendapatkan nilai N1, N2, dan N3 perlu 

melakukan penumbukan sebanyak 3 kali tumbukan. 

 Schmertmann (1975) telah mengkorelasikan nilai-N yang diperoleh dari 

tes SPT terhadap stress overburden yang efektif. Tegangan overburden yang 

efektif = berat material di atas dasar lubang bor – bobot air. Mayerhof (1976) 

menghasilkan korelasi antara resistensi dasar dan gesekan dan N values, 

Disarankan bahwa nilai N pertama dinormalisasi sehubungan dengan stress 

overburden yang efektif. 
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1.2.1 Korelasi SPT 

SPT telah digunakan dalam korelasi untuk satuan berat 7, kerapatan 

relatif Dr, sudut gesekan internal, dan kuat tekan tidak rata qu. Ini juga telah 

digunakan untuk memperkirakan kapasitas dukung pondasi dan untuk 

memperkirakan modulus tegangan-regangan Es. 

Untuk alasan yang diberikan di bagian sebelumnya banyak dari korelasi 

ini dipertanyakan. Beberapa didasarkan pada database kecil atau pada tanah 

tertentu. Di mana database besar digunakan, ada pertanyaan tentang apa yang 

digunakan Er, ini menjadi sangat penting karena banyak basis data diperoleh dari 

literatur yang diterbitkan yang mungkin berkisar dari awal 1940-an hingga saat ini 

untuk rentang Er yang sesuai pada urutan 35 hingga 80 persen. 

Berikut ini adalah beberapa korelasi nilai Af-SPT untuk sudut gesekan C. 

Dua teratas dari persamaan berasal dari Shioi dan Fukui (1982), yang 

memperolehnya dari standar kereta api jepang : 

Ø = √18 N70 + 15 

Ø = 0,36 N70 + 27 

Ø = 4,5 N70 + 20 (secara umum) 

2.2.2 Faktor Nilai Daya Dukung Yang Dihitung Berdasarkan Rumus Dari 

Terzaghi 

 Berikut merupakan tabel dalam perhitungan daya dukung tanah 

berdasarkan metode Terzaghi. 
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 Tabel 2.1 Faktor daya dukung menurut terzaghi 

ø Nc Nq Nγ Kpγ 

0 5.7 1 0 10 

5 7.3 1.6 0.5 12 

10 9.6 2.7 1.2 14 

15 12.9 4.4 2.5 18 

20 17.7 7.4 5 25 

25 25.1 12.7 9.7 35 

30 37.2 22.5 19.7 52 

35 57.8 41.4 42.4 82 

40 95.7 81.3 100.4 141 

45 172.3 173.3 297.5 298 

50 347.5 415.1 1153.2 800 

2.2.3 Rumus Daya Dukung dari Bentuk Pondasi dari Trzaghi 

 berikut merupakan faktor bentuk yang dikemukakan oleh terzaghi dalam 

menghitung daya dukung tanah. 

  Tabel 2.2 Rumus Daya Dukung dari Bentuk Pondasi dari Trzaghi 

Faktor 

Bentuk 

Bentuk Pondasi 

Menerus 
Bujur 

Sangkar 
Lingkaran 

sc 1 1.3 1.3 

sγ 1 0.8 0.6 

2.3 Pondasi 

2.3.1 Pengertian pondasi 

 Pondasi yaitu merupakan suatu aspek yang paling penting dalam 

pembangunan sebuah proyek konstruksi. Peletakkan pondasi harus sampai pada 

tanah yang keras, karena berdirinya suatu bangunan tergantung dari jenis pondasi  

serta kekokohan strukstur pondasi yang dibangun. Pada umumnya pondasi terbagi 
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atas 2 (dua) jenis, yaitu pondasi dangkal yang mempunyai kedalaman maksimal 2 

(dua) meter serta pondasi dalam yang memiliki kedalaman mencapai 70 m. 

2.3.2 Fungsi Pondasi 

 Fungsi sebuah pondasi adalah menyalurkan beban-beban struktural dari 

sebuah bangunan secara aman ke dalam tanah.Setiap bangunan membutuhkan 

sebuah pondasi jenis tertentu. 

2.3.3  Persyaratan Pondasi Tiang 

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu pondasi tiang yaitu: 

1. Dalam membangun sebuah pondasi harus melakukan perencanaan agar 

pondasi yang di bangun dapat memenuhi syarat untuk menopang 

bangunan yang akan berdiri di atasnya. 

2. Dalam pembangunan sebuah konstruksi maka perlindungan terhadap 

lingkungan sekitar harus memenuhi syarat. 

3. Beban yang akan di topang oleh pondasi tidak boleh melebihi daya 

dukung pondasi yang sudah direncanakan. 

4. Adanya faktor yang dapat ditolerir dan diterima dalam penurunan tiang 

pondasi. 

5. Melakukan pengawasan serta pencegahan pada setiap pekerjaan yang 

berada di sekitar pembangunan pondasi agar tidak menimbulkan efek 

yang berbahaya bagi pondasi. 
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2.3.4 Tujuan dari Pondasi 

  Semua konstruksi rekayasa yang diletakkan di bumi harus dilakukan oleh 

semacam elemen penghubung yang disebut fondasi. 1 Fondasi adalah bagian dari 

sistem rekayasa yang mentransmisikan ke, dan ke, tanah atau batu yang mendasari 

beban yang didukung oleh fondasi dan bobotnya sendiri. Istilah superstruktur 

memiliki makna khusus untuk bangunan dan jembatan; namun, yayasan juga 

hanya boleh membawa mesin, mendukung peralatan industri (pipa, menara, tank), 

bertindak sebagai pangkalan penandatanganan, dan sejenisnya. Untuk alasan ini, 

lebih baik menggambarkan fondasi sebagai bagian dari sistem rekayasa yang 

menghubungkan komponen pembawa beban ke tanah. 

2.3.5 Metode Pengetesan Pondasi 

 Dalam struktur pondasi banyak dijumpai kesalahan-kesalahan selama 

proses pekerjaan / pembangunan pada pondasi tersebut, baik kesalahan kecil 

maupun kesalahan besar yang akan memberikan pengaruh besar terhadap 

keutuhan serta kualitas dari tiang pondasi yang kita bangun. Beberapa metode 

dapat dilakukan dalam pengujian pada tiang pondasi diantaranya yaitu seperti 

pengujian daya dukung tiang, pengujian integritas (keutuhan) pada pondasi, dll. 

1. Uji Crosshole Sonic Logging (CSL)      

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keutuhan dari pondasi, 

konstruksi dari pondasi ini yaitu memakai pipa besi yang ditanam 

bersamaan dengan konstruksi pembuatan pondasi tersebut. Pipa yang 

dipakai merupakan pipa besi yang berukuran 25 mm yang dimasukkan 

bersamaan dengan pemasangan besi pada pondasi. 

2. Pile Integrity Testing (PIT) 
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Metode pengujian tumpukan regangan rendah sebagai pengujian 

integritas atau teknik seismik paralel adalah alat penting untuk kontrol 

kualitas tiang baru atau penilaian pondasi lama sebelum digunakan 

kembali (Butcher et al, 2016).  

Selama konstruksi pondasi dalam ada berbagai keadaan yang 

cenderung mempengaruhi kedalaman yang dirancang, penampang dan 

kualitas bahan. Untuk jaminan kontrol kualitas elemen-elemen ini 

digunakan Uji Integritas Tiang (PIT). Sebagai metode yang melibatkan 

dampak palu pada kepala tiang menghasilkan gelombang kompresi 

regangan rendah yang berada dibagian bawah tiang, impedansi yang 

terkait dengan variasi penampang atau kepadatan bahan.  

a. Validation With PIT Test 

PITGRAPH dapat digunakan sebagai alat interpretasi hasil sinyal yang 

diperoleh dilapangan yang sebaliknya hanya dapat dievaluasi secara kualitatif. Ini 

memungkinkan kuantifikasi parameter seperti berikut : 

1. Impedansi berubah oleh cacat yang terdeteksi . 

2. Efek tanah dan material tiang disekitarnya dalam perambatan gelombang. 

3. Gaya dampak maksimum yang diberikan oleh palu. 

4. Memaksa kontak waktu (panjang gelombang karakteristik). 

  Sebagai ilustrasi penerapan model, Gambar 4, menyajikan hasil tes PIT 

bersama-sama dengan hasil pemodelan PITGRAPH. Dari analisys itu mungkin 

untuk menentukan parameter tes berikut  : 

a. Cacat terletak dikedalaman 18.0 m. 
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b. Kisaran reduksi diameter dari 0,4 m hingga 0,15m (pengurangan penampang 

62,5%) 

 

Gambar 2.1 Hasil tes PIT dan simulasi pitgraph (restrepo, 2005) 

c. Besarnya gaya karena dampak palu di ujung adalah 5,5 kN. 

d. Durasi pulsa awal adalah 0,0015 detik. 

e. Efek minimum yang dikalibrasi karena kekakuan tanah disekitar poros tiang 

adalah 3x10⁷ N/m. 

f. Nilai minimum kekakuan tanah di ujung untuk refleksi kecepatan positif adalah 

1x1011 N/m. 

g. Nilai redaman terkalibrasi dari sinyal di tiang kira-kira 2x10⁴ kg/s. 
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3. Loading Test 

 Loading Test merupakan suatu tes uji pembebanan terhadap tiang (pile 

loading test). Metode ini digunakan untuk pemeriksaan terhadap sejumlah beban 

yang mampu didukung oleh satu (1) pondasi yang sudah direncanakan 

pembebanannya. Uji tes ini umumnya dilakukan untuk melakukan pembuktian 

terhadap akurasi perhitungan yang sudah didesain / di rencanakan terhadap 

pondasi di lapangan. Metode dalam pengujian loading test umumnya terdapat dua 

(2) metode, yaitu static load test dan dynamic load test. Uji pembebanan pada 

tiang biasanya dilakukan dengan dua (2) alternatif, yaitu failure test (tes dilakukan 

sampai tiang mengalami keruntuhan) dan test on a working pile (percobaan pada 

tiang yang terpakai) kapasitas yang didesain yaitu 200%.  

a. Metode uji beban tekan (Test Axial)  

 Standar pengujian pembebanan terhadap tiang terpakai menurut ASTM 

D 1143-81 yaitu pengujian dilakukan dua (2) kali beban yang direncanakan. 

Perlengkapan pembebanan untuk percobaan pembebanan vertikal, yang 

kapasitasnya 2 x 370 ton untuk tiang bor diameter 1000 mm dan 2 x 240 ton untuk 

tiang bor diameter 800 mm, kemudian diletakkan diata plat baja. Beban yang akan 

dihasilkan terdiri dari blok - blok beton yang memiliki ukuran yang sama. Sistim 

dudukan Kentledge harus mempunyai jarak sedikitnya 1,5 m dari sisi luar 

percobaan. Plat baja yang diletakkan di atas pondasi harus memiliki ketebalan 

yang cukup untuk menahan beban yang disalurkan dari balok beton ke kepala 

tiang. Ukuran plat baja yang digunakan tidak boleh lebih kecil dari diameter 

pondasi atau tidak boleh lebih kecil dari dongkrak yang akan digunakan. 

Penempatan dongkrak hidrolik harus sentris terhadap kepala tiang. 
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b. Metode Lateral 

 Metode pengujian tes lateral dimana beban percobaan diletakkan disisi 

tumpukkan blok-blok beton karena dongkrak hidrolik yang dipompa sehingga 

memberikan beban horizontal pada tiang pondasi.  Prosedur untuk pengujian 

beban ini dilakukan dalam lingkaran sesuai dengan ASTM D 1143-81 untuk 

percobaan pembebanan vertical dan ASTM D 3966-81 untuk melakukan 

percobaan secara lateral. 

4. Pile Driving Analyzer (PDA) 

 Pile Driving Analyzer Test atau biasa disebut dengan tes PDA merupakan 

metode pengujian beban yang dilakukan secara dinamik. Tes PDA merupakan  

metode yang umum dilakukan untuk menguji daya dukung yang mampu 

dihasilkan oleh tiang pondasi, Pengetesan PDA umumnya di lakukan pada 

pondasi dalam. 

 Analisis dinamis mengacu pada penggunaan perangkat yang disebut Pile 

Driving Analyzer (PDA). Pile Driving Analyzer terdiri dari komputer portabel 

yang mengumpulkan dan menganalisis tegangan dan akselerasi yang diukur 

dengan instrumentasi yang terpasang pada tiang yang sedang dilakukan pengujian. 

 Operator Pile Driving Analyzer memasukkan parameter yang terkait 

dengan karakteristik fisik tiang sebelum analisis diang dimulai. Data untuk 

menggambarkan tanah di sekitarnya dan ketahanan peredamannya juga 

dimasukkan. Pile Driving Analyzer mampu menganalisis bentuk jejak gelombang. 

Pile Driving Analyzer mampu mengukur tegangan tiang yang dihasilkan selama 

pengetesan. Selama proses pengetesan, kerusakan pada tumpukan seringkali dapat 

dideteksi oleh Pile Driving Analyzer. Data yang diambil selama analisis dapat 
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digunakan untuk menentukan lokasi atau kedalaman retakan pada tumpukan beton 

dan sampai titik tekuk pada tumpukan baja. 

 Pile Driver Analyzer secara akurat mengukur energi yang dikirim ke tiang 

selama Pengetesan. Kekuatan energi  ini dapat dibandingkan dengan nilai 

pengenal pabrik untuk memberikan indikasi efisiensi kinerja palu yang 

sebenarnya. Perambatan energi yang rendah atau tidak biasa ke tiang mungkin 

mengindikasikan masalah seperti masalah jatuh hammer yang tidak stabil, atau 

pemasangan alat sensor yang kurang efektif, dll. 

 

Gambar 2.2 Contoh Alat Pembaca grafik PDA 

Tujuan dilakukannya pengujian Pile Driving Analyzer (PDA) yaitu : 

1. Untuk menentukan daya dukung aksial pada pondasi tiang.  

Daya dukung yang diperoleh yaitu berasal dari pantulan gelombang yang 

diberikan oleh reaksi tanah (friksi dan tahanan ujung) yang merambat melalui 

sensor yang sudah di pasang pada pondasi tiang. 

2. Menentukan keutuhan dari tiang pondasi. 
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 Sebelum melakukan proses pengujian pada tiang, maka dilakukan 

pemasangan sensor pada tiang tersebut. Sensor yang sudah di pasang akan bekerja 

untuk mengalirkan gelombang kepada alat tester PDA. Pada alat tester PDA akan 

muncul grafik yang menandakan keutuhan dari tiang pondasi tersebut. 

3. Efisiensi energi yang di transfer 

Dalam pengujian PDA, energi pemancangan aktual yang ditransfer dapat 

diketahui selama pengujian. Energi pemancangan dapat diketahui karena berat 

palu pancang dan tinggi jatuhnya palu diketahui sehingga efesiensi energi yang 

yang ditransfer juga dapat dihitung. 

Berikut merupakan peralatan pendukung yang digunakan untuk pengujian Pile 

Driving Analyzer (PDA). 

1.  PDA-W Model 8G 

 

Gambar 2.3 PDA-8G Model 
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2. Strain Transducer 

Transducer berfungsi untuk mengukur regangan yang diperoleh dari 

tiang, setelah memperolehnya maka transducer akan memproses menjadi kekuatan 

(F). 

 

Gambar 2.4 Strain Transducer 

3. Accelerometer  

Accelerometer berfungsi untuk mengukur percepatan element yang 

dihaslkan oleh tiang dan merubahnya menjadi kecepatan (v). Accelerometer untuk 

mengukur akselerasi pada elemen tumpukan dan diintegrasikan menjadi 

kecepatan (v). 
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Gambar 2.5 Accelerometer 

4. Kabel koneksi  

Kabel koneksi berfungsi untuk menyalurkan gelombang dari transducer 

dan accelerometer ke pada alat tester yang sudah dipersiapkan. 

 

Gambar 2.6 Kabel Koneksi / Pemancar Nirkabel 

5. Alat bor beton, Angkur + Baut,dan Kunci 

 Alat : peralatan seperti bor motor listrik untuk menginstal accelerometer 

dan transduser regangan pada permukaan tumpukan, baut dan mur, kunci pas, dll. 
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Gambar 2.7 Alat bor beton, Angkur + Baut,dan Kunci 

2.3.5 Pengujian PDA Terhadap Pondasi  

 Pengujian PDA merupakan pengujian dinamis yang dilakukan terhadap 

pondasi tiang. Pengujian PDA merupakan pengujian yang didasarkan pada 

analisis gelombang satu dimensi yang bekerja ketika tiang pondasi dipukul 

menggunakan palu atau hammer.  Setelah proses pemukulan terhadap tiang 

pondasi maka hasilnya akan keluar melalui alat monitor PDA yang sudah 

tersambung dengan transducer dan accelerometer. 

2.3.6 Proses dan Persiapan Untuk Pengujian PDA 

1. Melakukan pembersihan terhadap area disekitar tiang pondasi. 

2. Melakukan pengeboran terhadap kepala tiang untuk pemasangan 

accelerometer dan tranducer. 

3. Melakukan penggalian disekitar kepala tiang pondasi sampai area yang 

cukup untuk pemasangan transducer dan accelerometer jika kepala 

pondasi sama rata dengan tanah. 
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4. Setelah melakukan pemasangan accelerometer dan transducer maka 

hubungkan dengan alat monitor PDA. 

5. Jika semua peralatan sudah siap maka proses pengujian PDA sudah bias 

dilakukan. Pengujian PDA dilakukan ntuk mengetahui daya dukung aksial 

dari tiang pondasi. 

2.3.7 Informasi Yang Diperlukan Dalam Tes PDA 

1. Gambar yang menunjukkan lokasi dan identifikasi tiang. 

2. Tanggal pemancangan/setelah pengecoran pada pondasi Bored Pile. 

3. Panjang tiang dan luas penampang tiang. 

4. Panjang tiang tertanam. 
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