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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Uraian Umum  

Kota Batam adalah kota yang sering di kunjungi oleh wisatawan baik itu 

wisatawan lokal maupun mancanegara dimana kebutuhan suatu hotel sangat di 

butuhkan untuk menampung wisatawan yang datang di Kota Batam. Bangunan 

gedung bertingkat tinggi menjadi salah satu daya tarik suatu kota sama halnya 

seperti Kota Batam yang dapat kita lihat perkembangan pembangunannya. Pon-

dasi merupakan bagian yang terbawah yang ada disuatu konstruksi bangunan yang 

berperan sangat penting untuk mendukukung bangunan atasnya, meneruskan 

beban bangunan yang diatas kedasar tanah. Suatu bangunan akan berdiri tegak 

apabila tanah dasarnya kuat mendukung beban bangunan yang akan disalurkan 

ketanah dasar melalui pondasi. Oleh karena pondasi disuatu gedung harus sangat 

kokoh. 

2.2. Definisi Tanah 

Tanah merupakan campuran dari butir-butiran mineral didalam tanah 

tanpa adanya bahan organik. Butiran tersebut dapat dipisahkan dengan cara  pen-

gocokan air. Meterial tanah yang asalnya dari pelapukanberbatuan secara fisik 

maupun secara kimiawi. Batuan ini adalah batuan aslinya yang dipengaruhi oleh 

unsur  luar merupakan salah satu penyebab terjadinya pelapukan tersebut. 

Pasir , kerikil, lanau, serta lempung yang dipergunakan didalam dunia 

teknik sipil yang berfunsi untuk membedakan jenis tanah. Pada kondisi alam 

tanah bisa terdir dari dua atau beberapa campurannya. Jenis tanah disuatu jenis 
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kadang terdapat beberapa kandungan organik yang ada didalamnya. Bahan yang 

bercampur dengan tanah asli didunia teknik sipil dipakai nama tambahan 

dibelakangnya. Sebagai salah satu contoh lepung berlanau. 

Tanah memliki tiga komponen utama,yaitu udara, air dan benda padat 

yang ada didalam tanah. Udara dianggap  tidak mempengaruh terhadap sifat 

tanah. Air mempunyai pengaruh terhadap sifat teknis tanah. Rongga yang berada  

diantara butiran dan  sebagiannya ataupun keseluruhnya dapat terisi oleh air serta 

udara. Jika rongga berisi keseluruhannya terisi oleh air, tanah dapat dikatan dalam 

keadaan kondisi jenuh, jika rongga berisi udara serta air tanah maka dapat 

dikatakan  dalam kondisi jenuh sebagian. Selain itu tanah kering juga merupakan  

tanah yang sama sekali  tidak mempunyai kadar air juga dapat dikatakan kadar 

airnya sama dengan nol. 

 

Gambar 2. 1 Contoh Simbol Jenis Tanah 

Sumber : Google 
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2.3. Penyelidikan Tanah 

Dalam sebuah perencanaan, pondasi sebuah konstruksi bangunan  diper-

lukan adanya  penyelidikan tanah yang dapat dipergunakan dalam menghitung 

daya dukung pondasi. Dalam  daya dukung pondasi,disini tanah sangatlah di-

pengaruhi oleh dimensi pondasi serta bentuknya pada konstruksi bangunan. 

Penyelidikan tanah bisa dengan cara dilakukan penggalian lubang percobaan, 

pengeboran, dan pengujian langsung dilapangan. Dari hasil data yang diperoleh 

dilapangan jenis tanah dapat kita ketahui,yang akan dipergunakan untuk bahan 

pertimbangan dalam menganalisis daya dukung tanah pondasi yang akan kita 

rencanakan . 

Tentunya tuntutan ketelitian penyelidikan tanah tergantung dari besarnya 

beban bangunan yang akan dibangun, keamanan yang diinginkan, kondisi lapisan 

tanah di lokasi proyek, dan dana yang disediakan untuk menyelidiki tanah, untuk 

kondisi suatu bangunan-bangunan sederhana tidak diperlukan penyelidikan kondi-

si tanah, karena kondisi tanahnya dapat diketahui berdasarkan pengalaman 

bangunan yang ada daerah sekitar. 

Tujuan dari penyelidikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai untuk menentukan kondisi asli lapisan yang ada di tanah didaerah 

yang lokasi kita tinjau. 

2. Untuk mengetahui sampel tanah yang asli (undisturbed) serta yang tidak 

asli (disturbed) yang dipergunakan untuk menganalisis serta mengidentifi-

kasikan tanah yang ada  lokasi proyek dengan secara visual untuk keperlu-

an pengujiannya di laboratorium. 

3. Menentukan seberapa keras tanah yang ada dilokasi. 
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4. Untuk menentukan seberapa kedalaman muka air tanah di lokasi proyek 

yang akan dibangun. 

5. Bertujuan untuk mengidentifikasikan kedalaman tanah di setiap keadaan 

tertentu yang diperoleh dari hasil  Standart Penetration Test (SPT) yang 

telah kita uji sebelumnya. 

6. Menganalisis kemungkinan akan timbulnya permasalah perilaku bangunan 

yang sudah ada disekitaran lokasinya, dengan adanya bangunan proyek 

yang akan dibangun nanti. 

2.4. Macam-Macam Pondasi  

Pondasi merupakan bagian ynag paling bwah yang ada disuatu konstruksi 

bangunan yang akan meneruskan beban bangunan ketanah dasar yang ada 

dibawah bangunan. Seperti yang kita ketahui bersama ada dua klasifikasi pondasi 

yaitu: 

1. Pondasi dangkal (shallow foundation ) 

Pondasi ini merupakan pondasi yang dapat mendukung beban yang 

bekerja secara langsung dengan cara membandingkan kedalaman 

denganmembandingkan kedalaman dengan lebar tapak kurang dari sa-

tu, pondasi dangkal juga dapat disebut pondasi alas,pondasi tapak ter-

seba (spread footing) serta pondasi rakit. Pondasi ini terbuat dari beton 

dengan memakaitulangan yang sangat berguna memikul suatu momen 

lentur yang akan bekerja pada suatu konstruksi bangunan. 

a. Pondasi tapak merupakan pondasi yang biasanya berdiri sendiri da-

lam mendukung kolomnya, dibangunan yang telah dierncanakan. 
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b. Pondasi memanjang merupaka pondasi yang biasanya digunakan 

untuk menopang dinding yang memanjang yang sederetan dengan 

kolomnya, yang jaraknya berdekatan kemudian jika menggunakan 

pondasi tapak sisinya dapat berimpit satu samalain disuatu kon-

struksi. 

c. Pondasi rakit (raft foundation) merupakan jenis pondasi yang di-

pergunakan agar dapat menahan bangunan yang biasanya berada 

ditanah lunak serta yang akan dipergunakan jika jarak letak kolom-

nya yang demikian dekat disetiap arahnya, kemudian jika 

digunakan pondasi tapak, sisinya akan berimpit satu dengan yang 

lainnya disuatu konstruksi. 

2. Pondasi dalam (deep foundation) 

Merupakan salah satu pondasi mampu memikul beban bangunan yang 

aada diatasnya ketanah keras, atau batuan denggan letakya relatif jauh 

dipermukaan tanah, perbandingan kedalamannya dengan lebar pon-

dasinya lebih dari empat, sebagai contohnya: tiang pancang, V pile, 

dan bored pile: 

a. Pondasi sumuran (pier foundation/caisson) 

Bentuknya berada diantara pondasi dangkal dan pondasi tiang. 

Pondasi ini dipergunkan apabila tanah dasarnya terletak relative 

dalam disuatu konstruksi bangunan. 

b. Pondasi tiang (pile foundation)  

Jika tanah pada lokasi konstruksi pondasi bored pile dengan 

kedalaman normal tidak mampu mendukung bebannya. Selain itu 
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tanah yang keras yang lokasinya berada di kedalaman yang cukup 

dalam sehingga harus digunkan pondasi tiang. Pondasi tiang pada 

berdiameter kecil dan sedikit lebih panjang dibandingkan pada 

pondasi sumuran yang diameternya bisa diatur sendiri sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan. 

Gambar 2. 2 Macam-Macam Pondasi 

Sumber : Google 

Keterangan: 

a. Pondasi Memanjang,  

b. Pondasi Telapak, 

 c. Pondasi Rakit, 

 d. Pondasi Sumuran,  

e. Pondasi Tiang 

2.5. Pondasi Tiang 

Merupakan pondasi suatu konstruksi yang bisa  menahan gaya orthogo-

naln yang akan menyerap lentur ke sumbu tiang yang bekerja di seuatu kon-

struksi. Pondasi tiang pada umumnya  dibuatkan menjadi kesatuan yang monolit 
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dengan cara menyatukan pangkal tiang dengan yang terdapat dibawah konstruksi 

dengan tumpuan pondasi pada konstruksi tersebut. 

Pondasi tiang pada umumnya dipergunakan untuk mendukung bangunan 

yang akan bekerja menahan gaya angkat keatas, terutama ketika pada konstruksi 

pembangunan bangunan tingkat dipengaruhi oleh gaya-gaya penggulingan akibat 

beban anginnya dan beban-beban lainnya. Tiang-tiang ini juga sering digunakan 

pada  bangunan dermaga, bangunan ini Tiang-tiang dipengaruhi oleh gaya-gaya 

benturan kapal dan gelombang yang terjadi. 

Fungsi pondasi tiang merupakan untuk memindahkan dan mentransferkan 

beban-beban dari konstruksi diatasnya (super struktur) kelapisan tanah keras yang 

letaknya sangat dalam di konstruksai. Kebanyakan dari  pondasi tiang pancang di 

pancangkan kedalam tanah sesuai dengan kedalaman yang telah direncanakan 

,akan tetapi biasanya  ada beberapa tipe juga  di cor setempat dengan cara mem-

buat lubang terlebih dahulu dengan pengeboran tanah, pondasi ini di disebut  pon-

dasi bored pile. 

2.6. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang digunakan pada  suatu konstruksi  bangunan apabi-

la tanah dasar dibawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung (bearing 

capacity) yang cukup kuat untuk bangunan yang diatasnya, yang cukup untuk 

memikul berat bangunan dan bebannya, atau jika tanah keras dimana mempunyai 

daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan letaknya sangat da-

lam yang dianggap sebagai tanah keras. Pondasi tiang pancang ini berfungsi se-

bagai untuk  memindahkan atau pada umumnya juga mentransferkan beban-beban 

dari konstruksi diatas (uper structure), kelapisan tanah yang paling dalam. 
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Adapun berdasarkan bahanya yang digunakan, tiang pancang dibagi empat 

yaitu: 

1. Tiang pancang yang terbuat dari kayu; 

2. Tiang pancang yang terbuat beton; 

3. Tiang pancang terbuat dari baja; 

4. Tiang Pancang composite; 

Gambar 2. 3 Pondasi Tiang Pancang 

Sumber : Google 

2.7. Pondasi Bored Pile 

Bored pile dipasang kedalam tanah dengan cara pengeboran terlebih dahu-

lu, kemudian dimasukan casing supaya tanah disekitar tidak masuk kedalam tanah 

yang telah bor, setelah itu  kemudian dimasukan tulangan kedalam lubang yang 

telah di bor sebelumnya lalu di cor dengan metode khusus. pondasi ini dapat dipa-

kai pada sautu tanah yang setabil serta mempunyai kekuan, kemudian mudah da-

lam pembentukan lubang yang setabil dengan alat pengeboran Jika suatu tanah 

diproyek mengandung banyak air, penggunaan pipa tremi membutuhkan pipa 

tremi sebagai alat penahan dinding lubang, pipa ini biasanya diangkat keatas saat 

akan melakukan pengecoran beton. Pada keadaan tanah keras atau batu lunak, da-

Wahyudi Pratama, Perhitungan Pondasi Pada Pembangunan Hotel Wey-Wey 10 Lantai, 2018 
UIB Repository©2018



14 

 

 Universitas Internasional Batam 

sar tiangnya dapat diperbesarkan dengan cara menambahkan tahanan dukung 

ujung tiang yang diinginkan. 

Daya dukung bored pile dapat diperoleh berdasarkan  daya dukung 

ujungnya (end bearing capacity). Yang diperoleh dari daya dukung geser yang 

biasanya diperoleh dari daya dukung gesekan atau gaya adhesi antara bored pile 

dan gaya tanah disekelilingnya. Bored pile berintraksi dengan tanah secara 

lansung untuk menghasilkan daya dukung yang bisa memikul dan memberikan 

kemanan pada struktur atas disuatu konstruksi. Pada dasarnya untuk menghasilkan 

daya dukung yang sangat akurat maka diperlukan penyelidikan tanah yang akurat 

pula. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk mennentukan kapasitas 

daya dukung bored pile yaitu dengan menggunakan metode statis dan dinamis. 

Ada beberapa jenis pondasi bored pile yaitu : 

1. Bored pile lurus untuk tanah keras ; 

2. Bored pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel; 

3. Bored pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium; 

4. Bored pile lurus untuk tanah berbatuan.   

Gambar 2. 4 Pondasi Bored Pile 

Sumber: Google 

Wahyudi Pratama, Perhitungan Pondasi Pada Pembangunan Hotel Wey-Wey 10 Lantai, 2018 
UIB Repository©2018



15 

 

 Universitas Internasional Batam 

Ada beberapa alasan penyebab penggunan pondasi bored pile : 

1. Bored pile tunggal dapat digunakan pada pile cap; 

2. Kedalaman tiang dapat divariasikan sesuai dengan desainnya; 

3. Bored pile bisa didirikan sebelum penyelesaian tahap selanjutnya; 

4. Ketika proses pemancangan dilakukan, getaran tanah akan mengaki-

batkan kerusakan-kerusakan pada bangunan yang ada didekatn seki-

tarnya, akan tetapi dengan menggunakan pondasi bored pile hal terse-

but bisa dicegah; 

5. Pada proses pemancagan, pondasi tiang pancang pada tanah lempung 

bisa membuat tanah bergelombang serta mengakibatkan tiang pancang 

disebelahnya bergerak-gerak kesamping. Hal seperti ini tidak akan  

pernah terjadi pada pondasi bored pile; 

6. Saat proses  pekerjaan pondasi bored pile tidak ada suara yang ditim-

bulkan oleh alat pancang pada saat pemancangan; 

7. Dimensi dari pondasi bored pile ini dapat diperbesar, hal ini memberi 

ketahanan yang cukup besar untuk gaya keatas untuk struktur diat-

asnya; 

8. Permukaan diatasnya pondasi bored pile didirikan dapat diperiksa 

secara lansung dengan cara visual; 

9. Pondasi bored pile pada umumnya mempunyai ketahanan yang sangat 

tinggi terhadap beban lateral yang akan terjadi. 

Adapun kelemahan dari pondasi bored pile yaitu: 

1. Keadaan cuaca yang buruk mempersulit pengeboran dan pengecoran, 

hal ini dapat diatasi dengan menunda pengeboran dan pengecoran 
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sampai keadaan cuaca memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan 

atau dengan cara memasang tenda sebagai penutupnya; 

2. Pengeboran pondasi bored pile  dapat mengakibatkan gangguan 

kepadatan disekitarnya, jika tanah berupa pasir atau berkerikil maka 

bisa menggunakan bentonite sebagai penahan longsor akibat 

pengeboran; 

3. Pengecoran beton sulit jika dipengaruhi air tanah dikarena mutu beton 

tidak bisa dikontrol dengan baik, hal ini bisa saja diselesaikan dengan 

cara jarak pipa treminya 25-50 cm dari dasar kedalaman lubang 

pomdasi; 

4. Jika tanah berupa pasir maka pembesaran ujung tiang tidak dapat dil-

akukan; 

5. Aliran air yang berada dikedalam lubang bor akan menyebabkan 

gangguan tanah disekitar pengeboran, sehingga dapat  mengurangi ka-

pasitas daya dukung tanah terhadap tiang pondasi itu sendiri , hal ini 

bisa diatsi dengan cara air yang mengalir langsung dihisap dan dibuang 

kembali kedalam kolam air; 

6. Jika tanah runtuh akan menyebabkan tanah runtuh apabila tindakan 

pencegahantidak segera dilakukan, maka tindakan pencegahan yaitu 

dengan memasang casing untuk mencgah terjadinya kelongsoran ter-

sebut; 

7. Apabila diameter tiang cukup besar pasti memerlukan beton yang 

cukup banyak, untuk pekerjaan yang kecil mengakibatkan biayanya 
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yang sangat mahal pula, maka dai itu ukuran tiang bored pile dis-

esuaikan dengan beban yang dibutuhkan saja; 

8. Jika penetrasiannya sampai kedasar, tanah yang mendukung pon-

dasinya biasanya dianggap telah memenuhi, bianya bisa saja terjadi 

tiang pendukungnya kurang  kurang sempurna karena adanya tanah 

yang berlumpur  tertimbun didasar. Hal tersebut bias diatasi dengan 

memasang pipa paralon dengan tulangan bored pile pada pekerjaan 

base grouting . 

Apa bila tinjau dari sistem pekerjaan pondasi bored pile dapat dibedakan menjadi 

tiga macam tipe: 

1.  System Augering 

Pada sistem ini selain augernya sendiri untuk kondisi lapangan peker-

jaan yang kondisi tananya yang sangat mudah longsor diperlukan cas-

ing atau bentonite slurry sebagai untuk penahan longsor. Penggunaan 

bentonite slurry untuk kondisi lapisan tanah yang permiabilitynya be-

sar ini tidak disarankan, karena bisa membuat bentonite slurry yang 

banyak dengan akan terjadinya perembesan-perembesan melalui 

lapangan permeable tersebut. 

2. Sistem Grabbing 

Pada sistem grabbing ini sangat memrlukan casing sebagai alat untuk 

menahan kelongsoran tanah. Casing  ini dimasukan kedalam tanah de-

gan cara menekan sambil diputar. Pada system ini sebenarnya sangat 

dianjurakan untuk semua kondisi pada jenis tanah yang berbeda. Akan 
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tetapi yang paling sering digunakan adalah pada kondisi tanah yang su-

lit ditembuh oleh mata bor 

3.  Sistem Was Boring  

Pada sistem ini sangat diperlukan casing  yang berguna sebagai alat 

penahan kelongsoran, pompa air juga diperlukan untuk sirkulasi airnya 

ini digunakan untuk pengeboran.sistem was boring ini sanagat di-

anjurkan untuk kondisi tanah pasir lepas.pada jenis bored pile juga di-

perlukan penambahan tulangan praktis untuk menahan gaya yang lat-

eral yang terjadi. Penulanagan minimal 2% dari luasan penampang 

yang direncanakan. 

Ada tiga macam metode pengeboran tanah (variable-variable dilokasi proyek 

mungkin saja memerlukan perpaduan antara beberapa merode), adapun macam-

macam metodenya sebagai berikut: 

1. Metode Kering 

Pertama-tama galian sumuran dasarnya dibentukan menjadi lon-

ceng jika perlu. Diisi dengan beton kedalam sumuran dipasangkan 

kemudian sumuran selain itu juga kerangka tulangan dipasangkan  te-

lah selesai dikerjakan. Hal yang perlu sangat diingat adalah agar tulan-

gan kerangka tidak diperboleh dimasukan sampai kedasar sumuran 

dikarenakan akan memerlukan beton akan dilindungi seminimumnya, 

akan tetapi kerangka tulangannya diperboleh memperpanjang sampai 

mendekati akhir kedalaman galian seluruhnya dengan asumsi setengan 

dari kedalaman galian tersebut. Metode yang satu ini sangat membu-

tuhkan tanah yang tidak berlekuk (kohesif), air permukaan didasar 
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kedalaman sumuran apabila permeabilitasnya sangat rendah, sumu-

rannya bisa digalikan serta bisa dibeton sebelum area lubang sumu-

rannya terisi air yang cukup banyak apabila itu terjadi akan meng-

ganggu kekuatan beton itu sendiri . 

2. Metode Acuan  

Metode acuan ini dipakai apabila daerah lokasi proyek mengalami 

dformasi ataupun lekukan  lateralnya berlibihan terhadap rongga su-

murnya (sharf cavity).  Disini casingnya sngat dibutuhkan apabila ter-

jadi keruntuhan yang dialami tanah dapat saja terjadinya. Pada suatu 

pristiwa tertentu casing haruslah dimasukan dengan menggunkan alat 

penggetar (vibrator) guna mempermudah pekerjaan. Juga sngat perlu 

kita ingat sebelum casing dimasukan, terlebih dahulu dibuatkan ado-

nan yang encer  (slurry). dipergunakan agar mempertahankan keadaan 

lubang tersebut. Kemudian cauan adonan dikeluarkan sumuran pun di-

perdalamkan sehingga mencapai kedalaman yang diperlukan dengan 

situasi benar-benar dalam kedaan kering. Tergantung dengan kebu-

tuhannya yang diperlukan oleh proyeknya, galian dibawah acuannya 

bisa dikurangkan sekurang-kurangnya mencapai acuan yang telah 

ditentukan pada umumnya 25-50mm untuk jarak bor tanah yang lebih 

baik. 

Acuannya juga bias dipergunakan pada suatu galian serta dapat 

dikeluarkan apabila dibiarkan saja ditempatnya, jika lingkarannya diisi 

dengan adonan serta lumpur hasil adonan serta lumpur hasil 

pengeborannya dapat diganti dengan adukan yang lebih encer adonan 
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tersebut akan berpindah keatas kemudian rongga tersebut  akan diisi 

dengan adukan yang lebih encer dari sebelumnya. 

3. Metode Adonan  

Pada metode ini biasanya dilakukan untuk keseluruhan kasus  

dilapangan denga memerlukan acuan. Ini  sangat memerlukan apabila 

tidak bisa mendapat air yang akan ditahanan yang bersesuai pada acu-

annya. Bertujuan agar air tidak dapat masuk kedalam rongga galian. 

 Adapun yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah: 

a. Tidak membiarkan adonannya dalam sumuran terlalu lama sehingga  

akan  membentuk pelapisan penyaringan  menebal pada dinding  gali-

an lapisan yang tebal sukar terhadapa gesekan pada saat pengisian. 

b. Adonan yang dikeluarkan dari partikel yang lebih besar dapat 

dipisahkan dengan cara memompa serta dipakai adonan yang telah 

dikembalikikan kedalam galian beton sebelumnya 

c. Menggali lempung melalui adonana ini diperlukan konsentrasi dan 

fokus, karena harus berhati-hati , apabila tidak berhati-hati maka dapat 

menyebabkan keruntuhan akibat tekanan pengisapan pori.  

Apabila penggalian telah selesai, kerangka tulangananya dimasukan lagi 

kedalam sumuran dan corong pipa-cor (tereme) dipasangkan urutannya perlu juga 

perlu diperhatikan sehingga corong pipa-cor tidak perlu ditarik lagi sewaktu akan 

meamasang kerangka (cage) lalu akan dipasangkan kembali pasti akan mengaki-

batkan terputusnya pembentukan lapisan adonan yang ada dalam sumuran. Begitu 

juga beton dipompa dengan hati-hati sehingga corong pipa-cor pada dasarnya 
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selalu terendam dalam beton sehingga hanya sedikit daerah permukaan yang ter-

buka juga yang terkontaminasi oleh adonan. 

2.8. Metode Pelaksanan Pondasi Bored Pile 

Penggunaan teknologi sangat berperan penting dalam suatu proyek kon-

struksi. Biasanya teknologi ini banyak diterapkan dalam suatu metode pelaksa-

naan pekerjaan konstruksi, teknologi yang tepat tentunya sangat berguna dalam 

suatu pengerjaan konstruksi manapun. Penggunaan metode apabila diterapkan 

sangat tepat, praktis cepat dan aman sangat membantu dalam penyelesaian peker-

jaan pada suatu konstruksi. Sehingga apabila diterapkan target waktu, biaya dan 

mutu sebgaimana ditetapkan dapat tercapai. 

Pada dasarnya tahapan pekerjaan pondasi tiang bor sebagai berikut ; 

1. Persiapan Lokasi Pekerjaan (site preparation) 

a. Perlu diadakan pengukuran pada area yang akan menjadi lokasi 

pekerjaan pembuatan tiang bor. Koordinat-koordinatnya pada tiang 

bor yang sudah direncanakan mengacu pada BM (Bench Mark) 

yang ada dilokasi pekerjaan proyek tersebut. 

b. Dilaksanakan stripping, cut and fill pada lokasi pembuatan 

pelaksanaan tiang bor, kinerja peralatan yang digunakan effisien 

dan stabil tepat sasaran. 

c. Mempersiapkan  akses yang akan dilalui truk-truk mixer dari 

batching plant ke lokasi yang akan dilaksanakan  pembuatan tiang 

bor, agar tidak terjadi kendala pada proses pengerjaan yang signif-

ikan pada saat pengecoran tiang bor. 
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d. Mempelajari lay-out pondasi yang tersedia  dan titik bored pile, 

membersihkan lokasi pekerjaan dari beberapa gangguan yang ada 

seperti bagunan, tanaman, perpohonan, tiang listrik/telepon, kabel 

dan lain sebagainya. 

2. Pemasangan Stand Pipe  

Stand pipe dipasang dengan ketentuan tertentu bahwa pusat dari stand 

pipe haruslah berada pada titik as pondasi yang telah disurvei terlebih 

dahulu sebelumnya. Pemasangan stand pipe biasanya dilakukan 

dengan bantuan alat excavator. 

3. Pembuatan Drainase dan Kolam Air  

Pada dasarnya pembuatan kolam air ini bertujuan untuk menampung 

air bersih yang akan digunakan pada saat pekerjaan pengeboran dil-

akukan selain itu juga digunakan untuk menampung air yang telah 

bercampur dengan lumpur hasil pengeboran. Ukuran kolam air ini 

berkisar 3m x 3m x 2,5m, drainase yang difungsikan untuk menghub-

ungkan kolam ke stand pipe berukuran berkisar 1,2m , serta kedala-

mannya mencapai 0,7m tergantung dari kondisi lapangan pelaksanaan 

proyeknya. Hal yang harus diingat bahwa jarak kolam tidak boleh ter-

lalu dekat dengan lubang pengeboran, sehingga lumpur dari hasil 

pengeboran harus mengendap terlebih dahulu sebelum air tersebut 

mengalir kedalam pengeboran. 
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2.9. Material dan Peralatan 

2.9.1. Material 

Dalam suatu pekerjaan suatu konstruksi tentunya membutuhkan 

peralatan beserta bahan untuk pelaksanaannya. Dari standar teknis yang 

ditetapkan dalam pelaksanaan begitu juga pekerjaan pondasi bored pile 

bahan yang diperlukan atau yang digunakan semuanya haruslah sesuai 

dengan kriteria standard yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu 

hasil pekerjaan yang bermutu baik sesuai dengan teknis perencanaan pon-

dasi bored pile. Berikut merupakan material yang dibutuhkan untuk pem-

buatan pondasi bored pile: 

1. Beton 

a. Cement portland type 1, 

b. Agregat kasar dari batu pecah, agregat kasar yang berukuran 1cm-2cm 

ata 2cm-3cm, 

c. Agregat halus, pasir yang berukuran 0,1mm-4mm yang bergradasi 

baik. 

2. Baja Tulangan 

Baja tulangan pokok biasanya menggunakan besi ulir BJTD 30-40* 

sedangkan untuk spiral atau sengkang biasanya biasanya menggunakan 

besi yang polos BJTD 24 biasanya bergantung dari kebutuhan struktur 

yang ada diatasnya. 

3. Air  

Air yang digunakan menggnakan air yang bersih sesuai dengan ke-

tentuan Peraturan Beton Indonesia 
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 Apabila proses pemasangan tulanagan sudah selesai dilakukan selanjutnya 

merupakan pekerjaan pengecoran beton.. Peroses penngecoran adalah yang paling 

utama disuatu pekerjaan pondasi bore pile. Biasanya pengecoran disuatu peker-

jaan pondasi menggunakana Ready Mix, Ready Mix ini adalah beton yang sudah 

siap digunakan. Meskipun pada saat pekerjaan sebelumnya sudah benar, akan 

tetapi jika pada tahapan ini gagal maka akan gagal pula pekerjaan pondasi secara 

kesluruhan.  

2.9.2. Peralatan 

Berikut merupakan peralatan yang digunakan untuk konstruksi pondasi 

bored pile: 

1. Pipa Tremi 

Pengecoran pondasi bore pile biasanya menggunakan metode khusus yaitu 

dengan menggunakan pipa tremi, pipa tersebut biasanya mempunyai panjang yang 

sama atau lebih besar dengan kedalam lubang yang sudah di bor sebelumnya.  

Gambar 2. 5 Pipa Tremi 

Sumber: Google 
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2. Crane 

Alat berat yang digunakan untuk mengangkat dalam suatu proyek kon-

struksi. Cara kerja crane adalah dengan cara mengangkat material yang dipin-

dahkan, memindahkannya dengan horizontal, kemudian menurunkan material 

ketempat yang diinginkan. Pada umumnya alat ini memiliki bentuk dan ke-

manmpuan angkat yang cukup besar alat ini mampu berputar 360 drajat. 

Gambar 2. 6 Crane 

Sumber : Dokumentasi Lapangan 
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3. Driling Bor ( machine bor) 

Pada proses pengeboran menggunakan sistem dry drilling yaitu dengan 

cara tanah dibor dengan menggunakan machine bored dengan interval 0.5 m dil-

akukan secara terus menerus sampai kedalaman yang telah ditentukan, 

pengeboran akan diberhentikan sementara mata bor terus bergerak berguna untuk 

pembersihan mata bor. 

Gambar 2. 7 Machine Bored 

Sumber : Google 
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4. Excavator  

Excavator merupakan alat yang terdiri dari beberpa bagian yang mempu-

nyai fungsinya terdendiri. Pada saat perkerjaan pondasi bored pile alat ini juga 

digunkan. 

Gambar 2. 8 Excavator 

Sumber: Dokumentasi Lapangan 

2.10. Kapasitas Dan Daya Dukung Bore Pile Dari Hasil Sondir 

Pengujian ini sangat berguna untuk memproleh nilai yang bervariasi dari 

kepadatan tanah yang didapatkan seperti pasir, krikil,dan berbatu, pada peker-

jaannya penggunaan alat sondir menjadi tidak efektif, Karena pada saat pekerjaan 

mengalami kesulitan dalam menembus tanah. Nilai tahanan kronus (qc) yang 

didapat dari pengujian, dapat di koreksi secara langsung menggunakan kapsitas 

daya dukung tanah serta penurunan pada pondasi dangkal dan pondasi tiang. 
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Biasanya  alat ini terdiri dari kerucut baja yang mempunyai sudut 

kemiringan 60° dan kemiringan yang mencapai 35,7 mm dengan luas penampang 

10 cm². Dildalam perencanaan pondasi tiang data tanah sangat diperlukan untuk 

merencanakan kapasitas daya dukung dari pondasi bore pile sebelum pem-

bangunan dimulai, yang berguna untuk menentukan kapasitas daya dukung ultimit 

dri pondasi tiang.  

2.11. Analisis Perhitungan Pondasi Bored Pile 

Untuk menghitung daya dukung pondasi bored pile yang berdasarkan dari hasil 

sondir menggunakan metode MJ. TOMLINSON. Adapun persamaannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Kapasitas daya dukung ultimit dengan persamaan sebagai berikut: 

                                    

Dimana : Qu = Kapasitas daya dukung aksial ultimate tiang bor 

  qb = Kapasitas tahanan ujung tiang  

  Qs = Kapasitas tahanan kulit  

  Qb = Kapasitas daya dukung diujung persatuan luas 

  Ab = Luas diujung tiang 

  Fs = Friksi total 

2. Daya dukung dasar tiang (Qb) : 

Untuk menghitung Qb menggukan dua rumus 
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Nd = Pendekatan  NSPT(biasanya  diambil NSPT 50 sudah diangap keras) 

3. Daya dukung izin: 

      
  

  
                           

SF (safety factor) = 2.5 
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