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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah  

2.1.1 Pengertian Tanah 

Tanah merupakan lapisan tipis kulit bumi yang terletak pada lapisan paling luar. 

Tanah adalah hasildari pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik.) yang telah 

bercampur dengan bahan organik.Tanah berperan sangat penting bagi kehidupan di 

bumi,.Tanah memiliki strukturyang  berongga-ronga sehingga memudahkan akar 

tumbuhan untuk tumbuh dan bernafas. Tanah menjadi habitat hidup bagi 

mikroorganisme.Tanah memegang peran sangat penting di semua aspek kehidupan 

bumi, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. 

2.1.2 Proses Terbentuknya Tanah

Proses/pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor namun umum 

proses terbentuknya tanah terbagi menjadi 4 tahapan. 4 tahapan tersebut adalah: 

1. Proses Pelapukan Batuan

Tahap pertama dalam proses terbentuknya tanah adalah proses pelapukan 

batuan. Pelapukan batuan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara 

fisik, kimiawi, dan biologi.  

Pelapukan batuan secara fisik terjadi karena sinar matahari, hujan, serta suhu 

yang ekstrim. Erosi juga dapat menyebabkan pelapukan karena air yang membeku 
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diantara batuan volumenya akan membesar dan yang terjadi adalah air akan membuat 

tekanan yang akan merusak struktur batuan.  

Pelapukan batuan secara kimia terbagi menjadi 4 yaitu hidrasi, hidrolisa, 

oksidasi, dan karbonasi.Pelapukan batuan secara kimia juga dapat disebabkan oleh 

hujan asam, dimana hujan asam terjadi karena kondensasi metana, sulfur, dan klorida 

yang terbawa oleh hujan yang bersifat korosif. 

Pelapukan batuan secara biologi terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. 

Penyebabnya adalah proses organism hewan, tumbuhan, dan manusia. 

2. Proses Pelunakan

Proses selanjutnya, batuan yang telah mengalami pelapukan, maka udara dan

air akan mudah untuk mengalir masuk kedalam batuan sehingga  terjadi pelapukan 

didalam batuan. Pada proses ini melalui air dan udara,  makhluk hidup akan tumbuh 

di permukaan. Makhluk yang dapat tumbuh dalam proses ini hanya beberapa saja, 

contohnya mikroba dan lumut. Proses pelunakan ini memakan waktu yang sangat 

lama, sama seperti proses pelapukan.

3. Proses Penumbuhan 

Pada proses ini, batuan mulai di tumbuhi oleh tumbuhan/perintis. Tumbuhan 

yang dimaksud disini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut sehingga akar-

akar dari tumbuhan tersebut dapat menghancurkan batuan. Proses ini disebut 
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pelapukan secara biologis. Batuan yang telah hancur akanmenjadi unsur mineral 

pembentukan/tanah.

4. Proses Penyuburan 

Proses ini adalah akhir dari proses pembentukan tanah. Pada tahap ini  batuan 

yang awalnya hanya mengandung mineral kini telah bercampur dengan bahan 

organik contohnya dedaunan dan bangkai hewan. Di tahap ini batuan yang 

mengalami pelapukan telah menjadi tanah yang subur.Namun, proses pembentukan 

tanah memerlukan waktu yang sangat lama. Dari satu tahap ketahap yang lain 

memerlukan waktu hingga bertahun-tahun. 

2.1.3 Jenis Tanah 

Secara umum jenis tanah dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis tanah 

berdasarkan sifat lekatnya, yaitu tanah kohesif, tanah non kohesif, dan tanah organik. 

1. Tanah Kohesif 

Tanah kohesif adalah merupakan tanah yang memiliki sifat lekatan antara butir-

butirnya (tanah yang mengandung lempung yang banyak) 

2. Tanah Non Kohesif  

Tanah non kohesif ialah tanah yang tidak memiliki atau sedikit sekali lekatan 

antar butir-butirnya. 

Secara umum, tanah telah diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu tanah 

berbutir halus dan kasar.Tanah berbutir kasar yang diameter butirannya lebih besar 
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dari 2 mm, diklasifikasikan sebagai kerikil.Jika butirannya dapat terlihat oleh mata, 

tetapi kurang dari 2 mm tanah ini disebut pasir. Tanah pasir juga disebut pasir kasar 

jika diameter butirannya tanahnya berkisar antara 2 - 0,6 mm, disebut pasir sedang 

jika diameter butirannya antara 0,6 - 0,2 mm, dan disebut pasir halus bila diameter 

butirannya antara 0,2 – 0,06 mm (Hary Christady Hardiyatmo, 2006) 

Tabel 2.1.Tanah Kohesif .dan.Non Kohesif 

Kohesif (Berbutir Halus) Non Kohesif (Berbutir Kasar)

Lempung (Clay)/=/<0,002 mm Lanau (Silt) = 0,06/-/0,002 mm

Pasirm(Sand) = 2-0,06 mm

Kerikil (Gravel) = >2 mm

Kerakal (Cobble) = >75 mm

Batuan (Boulder) = >200 mm

Sumber: (Hary Christady Hardiyatmo, 2006) 

2.1.4 Sifat - Sifat Tanah 

Secara umum, tanah memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Permeabilitas (Permeability)

Permeabilitas adalah kecepatan merembesnya air pada tanah dalam kondisi 

tertentu  secara horizontal maupun vertikal melalui pori-pori tanah . 
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2. Konsolidasi (Consolidation)

Konsolidasi adalah sebuah proses berkurangnya volume atau berkurangnya 

rongga pori dari tanah jenuh yang berpermeabilitas rendah akibat pembebanan..

3. Tegangan Geser (Shear Strength) 

Analisis Tegangan geser bertujuan untuk menentukan kemampuan tanah dalam 

menahan tekanan-tekanan tanpa mengalami keruntuhan. 

2.1.5 Penyelidikan Tanah

Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum membangun pondasi ialah 

melakukan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah adalah hal mutlak yang harus 

dilakukan sebelum merencanakan pondasi ./Tujuan sebuah penyelidikan tanah 

tersebut adalah,  untuk menmilih jenis pondasi yang tepat untuk membangun sebuah 

gedung bertingkat. Selain untuk menentukan jenis pondasi yang tepat, penyelidikan 

tanah juga dilakukan untuk mengetahui daya dukung tanah, karakteristik tanah, 

kondisi geologi tanah, ukuran muka air tanah, dan memperkirakan penurunan yang 

mungkin terjadi. Tiga metode penyelidikan tanah yaitu: 

1. Pengeboran lubang uji 

Pengeboran lubang uji  dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain : 

• Pengeboran manual (Auger Boring)

Pengeboran ini dilakukan dengan cara menekan dan memutar auger 

masuk kedalam tanah dasar. Metode pengeboran ini hanya cocok 

untuk pondasi dangkal. 

• Pengeboran bilas (Wash Boring)
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Pengeboran ini dilakukan dengan mesin bor rotari, dengan cara tanah 

dibor dan dibilas dari dasar lubang bor dengan sirkulasi air, metode 

pengeboran ini dapat dilakukan untuk semua jenis tanah, sangat 

cocok dilakukan di tanah lunak. 

• Pengeboran inti (Core Drilling)

Pengeboran ini dilakukan dengan mesin bor rotari dapat digunakan 

pada batuan.Dan dapat mengidentifikasi tanah secara langsung.

2. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel tanah di proyek dapat dilakukan dengan3 cara, yaitu: 

• Uji Penetrasi Standar atau Standart Penetration Test (SPT)

Pengujian penetrasi standar adalah, salah satu dari banyak jenis uji 

tanah yang sering dilakukan untuk mengtahui daya dukung//tanah. 

Pengujian ini dilakukan menggunakan alat Standart Split Barrel 

Sampler atau tabung belah standar. Alat ini dimasukkan kedalam 

lubang bor setelah dibor terlebih dulu dengan alat bor. Alat ini 

diturunkan bersamaan dengan pipa bor hingga ujungnya menumpu 

ketanah dasar, setelah itu lalu dipukul menggunakan palu seberat  

63,5kg dari atas yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi 

0,76m. Pengujian dibagi atas 3 tahap, yaitu berturut - turut setebal 

150mm untuk masingl-masing tahap.Tahap yang paling pertama 

di.catat sebagi dudukan, lalu untuk tahap kedua dan tahap ketiga 
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dijumlahkan untuk mengetahui nilai pukulan (N) atau perlawanan 

SPT.

• Uji Tahanan Kerucut Sondir Tanah atau Cone Penetration Test

(CPT)

Uji tahanan kerucut sondir atau yang sering disebut sondir test adalah 

satu contoh dari pengujian tanah untuk mengetahui karakteristik 

sebuah tanah pada suatu area konstruksi. Sondir terbagi menjadi 2 

jenis, pertama adalah;sondir ringan denganp kapasitas 0-250kg/cm² 

dan yang keduak adalah sondir berat hdengan kapasitas 0-600kg/cm². 

Uji CPT biasanya dilakukan pada tanah lempung.

Karena kesederhanaan dan efisiensinya, uji CPT adalah metode 

pengujian yang paling banyak diterima dan digunakan dalam 

geoteknik pengujian in-situ diseluruh dunia. 

3. Uji Laboratorium

Pengujian tanah dilaboratorium dilakukan terhadap semua contoh tanah yang 

diambil dilapangan. Tujuan dari pengujian di laboratorium adalah untuk 

mengetahui kadar air tanah, berat jenis tanah, densitas tanah, dan lain-lain.

2.1.6 Daya Dukung Tanah 

Daya dukung tanah ialah kemampuan tanah dalam menahan beban/struktur 

bangunan tanpa terjadinya keruntuhan geser yang disebabkan oleh penurunan tanah. 

Daya dukung tanah harus diketahui agar dapat menghitung dan merencanakan 
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pondasi yang tepat untuk sebuah bangunan. Daya dukung tanah menjadi salah satu 

syarat untuk mendapatkan surat IMB (ijin mendirikan bangunan), tidak hanya 

bangunan besar yang diharuskan memiliki ijin, bangunan kecil juga diharuskan 

memiliki ijn bangunan. Jika daya dukung tanah pada lokasi pembangunan gedung 

termasuk lemah maka ada beberapa cara untuk meningkatkan daya dukung tanah 

sebagaimana yang distandarkan, yaitu:

1. Pemadatan (Compaction) 

Gambar 2.1 Pemadatan Roller, Sumber: Google Images 

2. Pemadatan Gravitasi Massa (Dynamic Compaction) 
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Gambar 2.2 Pemadatan Gravitasi Massa, Sumber: Google Images 

3. Dewatering

Dewatering adalah pekerjaan sipil yang bertujuan untuk dapat mengendalikan 

air pada tanah maupun permukaan agar tidak menganggu atau menghambat 

proses pekerjaan konstruksi, terutama pada pelaksanaan bagian struktur yang 

berada didalam tanah seperti pondasi. Selain bertujuan untuk mengendalikan 

air pada tanah, dewatering juga bertujuan untuk memperbaiki kestabilan daya 

dukung tanah, mencegah pengembungan tanah, mencegah perembesan, dan 

lain-lain. Adapun 3 metode yang digunakan dalam sistem dewatering yaitu: 

• Sistem Open Pumping

• Sistem Pre Drainage 

• Sistem Cut Off

4. Prefabricated Vertical Drain (PVD)
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Gambar 2.2 Pemadatan Gravitasi Massa, Sumber: Google Images 
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PVD adalah pita-pita vertikal berbahan plastik sintetis, bagian luar dari PVD 

adalah non woven geotextile yang terbuat dari polypropylene yang berfungsi 

sebgai filter dengan standar ASTM D 4491 untuk ketahanan terhadap tusukan, 

pori-pori lapisan tersebut juga memiliki standar astm D 4751 sehingga pori-

pori tersebut telah dites dapat berfungsi sebagai filter air, sedangkan bagian 

tengah dari PVD terbuat dari plastik PP dan memiliki bentuk dengan sirip-

sirip kecil yang berfungsi sebagai jalur untuk mengalirmya air.

Gambar 2.3 Prefabricated Vertical Drain, Sumber: Google Images 

Pada prinsipnya, teknik ini merupakan suatu cara pemadatan tanah dengan 

cara menguranggi kadar air pada tanah. Pada praktiknya, pemasangan PVD kedalam 

tanah menggunakan crawler crane dengan kedalaman 30 meter, lalu ditimbuni tanah 

untuk membantu penyerapan air yang keluar dari PVD, dengan kata lain yaitu 

mempercepat proses konsolidasi dengan mengurangi nilai kadar air pada tanah agar 

memprcepat pengeluaran air yang masih terperangkap didalam pori – pori’butiran 

tanah.   
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Gambar 2.4 Pemasangan PVD, Sumber: Google Images 

2.2 Pondasi 

2.2.1 Pengertian Pondasi

Pondasi adalah suatu struktur paling dasar disebuah bangunan yang berfungsi 

untuk menopang semua beban yang ada diatasnya dan diteruskan secara merata 

lapisan tanah. Pondasi adalah salah satu faktor penting dalam sebuah 

bangunan.Pondasi harus dihitung dan didesain sekuat mungkin agar dapat menahan 

beban sehingga dapat menjamin kestabilan dan keseimbangan bangunan tersebut dan 

memastikan tidak ada different settlement pada strukturnya. 

2.2.2 Klasifikasi Pondasi 

Pemilihan pondasi untuk suatu bangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor teknis seperti beban yang akan ditahan oleh pondasi tersebut serta beban yang 

akan bekerja, jenis lapisan dan sifat tanah, lokasi pendirian bangunan dan kondisi 

18

Universitas Internasional Batam

Gambar 2.4 Pemasangan PVD, Sumber: Google Images Gambar 2.4 Pemasangan PVD, Sumber: Google Images Gambar 2.4

2.2 Pondasi 

2.2.1 Pengertian Pondasi

Pondasi adalah suatu struktur paling dasar disebuah bangunan yang berfungsi 

untuk menopang semua beban yang ada diatasnya dan diteruskan secara merata 

lapisan tanah. Pondasi adalah salah satu faktor penting dalam sebuah 

bangunan.Pondasi harus dihitung dan didesain sekuat mungkin agar dapat menahan 

beban sehingga dapat menjamin kestabilan dan keseimbangan bangunan tersebut dan 

memastikan tidak ada different settlement pada strukturnya. different settlement pada strukturnya. different settlement

2.2.2 Klasifikasi Pondasi 

Pemilihan pondasi untuk suatu bangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor teknis seperti beban yang akan ditahan oleh pondasi tersebut serta beban yang 

akan bekerja, jenis lapisan dan sifat tanah, lokasi pendirian bangunan dan kondisi 

Melia Kusuma Putri, Analisis Hasil PDA Test Pada Pondasi Proyek Pembangunan Apartement Puri Khayangan Residence, 2018 
UIB Repository©2018



19 
 

Universitas Internasional Batam

sekitarnya, dan juga faktor non teknis waktu dan biaya konstruksi. Pemilihan jenis 

pondasi yang akan digunakan akan sangat mempengaruhi keamanan struktur tersebut. 

Jenis pondasi yang dipilih harus dapat memikul semua gaya yang bekerja agar tidak 

terjadi keruntuhan. Pondasi dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu pondasi dangkal dan 

pondasi dalam. 

2.2.3 Pondasi Dangkal  

Pondasi dangkal adalah pondasi yang dibangun dekat permukaan tanah. Pondasi 

dangkal ini ialah pondasi yangdapatmendukung beban struktur secara langsung. 

Pondasi dangkal biasanya dibangun di kedalaman kurang dari 3 meter. Pondasi 

dangkal digunakan jika tanah pada /permukaan cukup kuat untuk mendukung beban 

struktur bangunan yang tidak terlalu tinggi. Pondasi dangkal tidak disarankan untuk 

digunakan ditanah yang kurang stabil atau kurang padat, seperti bekas rawa/gambut. 

Berikut adalah berbagai contoh pondasi dangkal, yaitu: 

1. Pondasi Tapak (Pad Foundations)

Pondasi tapak merupakan pondasi yang terbuat dari beton bertulang yang  

dibentuk papan. Pondasi ini letaknya tepat dibawah kolom/tiang dan 

kedalamannya sampai tanah keras.Bentuk dari pondasi ini biasanya 

berbentuk persegi panjang, bujur sangkar, dan lingkaran.Agar bisa 

meneruskan beban dengan baik, pondasi ini sengaja dibuat lebih besar 

daripada ukuran kolom diatasnya. 

2. Pondasi memanjang (Strip Foundations)
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Pondasi memanjang atau pondasi menerus adalah pondasi yang digunakan 

untuk mendukung beban memanjang seperti beban kolom dan beban 

dinding.Pondasi ini biasanya dibuat dalam bentuk memanjang dengan 

potongan trapesium dan persegi.Bahan dari pondasi ini yaitu batu pecah, 

batu kali, cor tanpa tulangan. 

3. Pondasi tikar (Raft Foundation) 

Pondasi tikar digunakan untuk menyebarkan beban dari struktur atas area 

yang luas.Pondasi tikar terdiri dari pelat beton bertulang yang membentang 

pada luasan yang telah ditentukan.Kelebihan dari pondasi ini adalah dapat 

mengurangi penurunan didaerah tertentu. 

4. Pondasi umpak 

Pondasi umpak adalah pondasi setempat yang terletak dibawah kolom kayu 

atau bambu. Pondasi umpak biasanya dijumpai pada rumah kayu , pondasi 

ini masih sering dijumpai di perdesaan. Biasanya pondasi ini menggunakan 

batu kali yang dipahat, bisa juga memakai batu bata.Rumah di desa 

biasanya masih memakai kayu sebagai material utamanya, berat bangunan 

masih cukup ringan sehingga pondasi ini masih cukup kuat untuk 

meneruskan beban kebawah.

5. Pondasi sumuran 

Pondasi sumuran ialah pondasi yang terbuat dari beberpa pipa beton yang 

disusun didalam tanah membentuk sumur yang kemudian dicor ditempat 

memakai beton dan batu belah sebagai pengisinya.Pondasi ini biasanya 

dipakai pada area konstruksi yang mempunyai lapisan tanah keras yang 
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terletak dikedalaman 3-5meter.Pondasi ini jarang dipakai karena termasuk 

jenis pondasi yang boros dalam penggunaan beton. 

2.2.4 Pondasi Dalam 

Pondasi dalam adalah pondasi yang ditanam didalam tanah dengan kedalaman 

lebih dari 3m dari permukaan tanah.Pondasi ini memiliki fungsi yaitu meneruskan 

beban ke lapisan tanah pada kedalaman tertentu sampai jenis tanah pada kedalaman 

tersebut dapat mendukung beban struktur bangunan tersebut sehingga jenis tanah 

pada permukaan tidak akan mempengaruhi struktur bangunan. Pondasi dalam 

biasanya dipakai untuk bangunan tinggi dengan luas yang besar, maka diperlukan 

analisis tanah terlebih dahulu untuk menentukan jenis pondasi dalam apakah yang 

cocok untuk dipakai. Beberapa jenis pondasi dalam adalah sebagai berikut: 

1. Pondasi sumuran 

Pondasi sumuran merupakan jenis pondasi dalam yang terbuat dari susunan 

pipa-pipa beton didalam tanah yang membentuk sumur.Pondasi ini 

digunakan jiks tanah dasar berada pada kedalaman yang termasuk dalam.

2. Pondasi Tiang 

Pondasi tiang ialah salah satu pondasi yang digunakan untuk menerima dan 

menyalurkan beban dari struktur bagian atas ke tanah pada kedalaman 

tertentu sesuai rencana, biasanya karena lapisan tanah keras terletak sangat 

dalam.Pondasi tiang biasanya memiliki diameter yang lebih kecil

dibandingkan pondasi sumuran. 
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Pondasi tiang di golongkan berdasarkan kualitas bahan dan cara 

pelaksanaan. Menurut kualitas bahan material yang digunakan pondasi 

tiang di bedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Tiang Kayu

Pondasi tiang dengan bahan material kayu dapat digunakan 

pada suatu dermaga. 

2. Tiang Beton

Tiang beton berdasarkan cara pembuatannya dibedakan 

menjadi 2 macam, yaitu cast in place (tiang beton dicor 

ditempat atau biasa disebut tiang bor) dan precast pile

(tiang beton pracetak yang dibuat di pabrik).  

3. Tiang Baja 

Tiang pancang baja umumnya berbentuk profil H ataupun 

berbentuk pipa baja. 

4. Tiang Bor

Tiang bor dibangun dengan cara mengebor tanah, lalu

kemudian diisi dengan tulangan lalu dicor dengan beton.  

2.3 Pondasi Bored Pile 

2.3.1 Pengertian Pondasi Bored Pile 

Pondasi bored pile atau biasa disebut tiang bor adalah pondasi yang berbentuk 

silinder yang memiliki fungsi untuk meneruskan beban struktur diatasnya lalu 

diteruskan ke dasar tanah keras yang berada dibawahnya. Pondasi bored pilememiliki 
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fungsi yang sama dengan pondasi tiang lainnya dan pondasi lainnya yaitu untuk 

menahan beban struktur bangunan diatasnya, yang membedakan adalah proses 

pengerjaannya.  

Proses pengerjaan pondasi ini umumnya dimulai dengan mengebor tanah 

sampai kedalaman tertentu, lalu memasukan tulangan yang telah dirakit sesuai 

kebutuhan menggunakan crane bored pile dan crawl crane. Setelah itu, lubang bor 

diisi dengan adonan beton sesuai mutu yang telah ditentukan sesuai hasil uji tanah. 

Seluruh proses pengerjaan harus di awasi dan dilakukan pengecekan oleh pengawas 

lapangan. Pondasi bored pile digunakan pada kondisi tanah yang kaku, stabil, bersifat 

kohesif maupun non kohesif yang letak pembangunan nya berada di kawasan yang 

padat.

Gambar 2.5 Pondasi Bored Pile, Sumber: Google Images 
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2.3.2 Jenis Pondasi Bored Pile 

Daya dukung pada dasar tiang dapat dimodifikasi dan diperbesar sesuai 

kebutuhan daya dukung yang dibutuhkan, beberapa jenis dari pondasi bored 

pileiniadalah sebagai berikut: 

1. Bored pile?lurus untuk tanah padat dan berbatu. 

2. Bored pile dengan ujung berbentuk lonceng dan berbentuk trapesium untuk 

dasar tanah yang cenderung lunak.

Gambar 2.6 Pondasi Bored Pile, Sumber: Google Images 

2.3.3 Kelebihan Dan Kekurangan Pemakaian Pondasi Bored Pile 

1. Kelebihan  

Ada beberapa kelebihan dalam pemakaian pondasi bored pile, antara lain:

• Pemasangan pondasi ini tidak9menyebabkan gangguan suara dan 

getaran yang dapat merusak bangunan sekitar pembangunan. 

• Kedalaman tiang bisa di variasikan sesuai data tanah.
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• Tanah bisa di periksa dan di cocokkan dengan data laboratorium. 

• Bored pile bisa dipasang untuk menembus batuan. 

• Diameter tiang dapat di atur.

• Tidak beresiko kenaikan muka tanah. 

• Kolom dapat secara langsung diletakkan diatas bored pile.

2. Kekurangan

Berikut ini adalah beberapa kekurangan dalam pemakaian pondasi bored 

pile: 

• Pengecoran pondasi ini dipengahrui cuaca.

• Mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik. 

• Mutu beton tidak dapat dijamin kesamaanya sepanjang badan tiang, 

yang dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas daya dukung 

tanah terutama di tiang yang cukup dalam.

• Air yang mengalir ke dalam lubang biaa mengakibatkan gangguan 

kepadatan tanah, sehingga dapat mengurangi kapasitas daya dukung 

tiang.

• Bias terjadi kelongsoranpada  tanah jika pencegahan tidak 

dilakukan. 

2.3.4 Metode Pengeboran Pondasi Bored Pile

Ada beberapa metode pelaksanaan pondasi bored pile yang sering digunakan, 

yaitu:
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• Tanah bisa di periksa dan di cocokkan dengan data laboratorium. 

• Bored pile bisa dipasang untuk menembus batuan. 

• Diameter tiang dapat di atur.

• Tidak beresiko kenaikan muka tanah. 
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1. Metode Bor Kering (Dry Drilling)

Metode ini cocok digunakan pada tanah yang ketika dib or dinding 

lubangnya tidak longsor seperti tanah lempung kaku homogen. 

Pelaksanaannya menggunakan mata bor biasa (spiral flat) diputar lalu 

dimasukkan kedalam tanah dengan menggunakan alat bor mini crane,

dengan menggunakan mesin diesel dan as mata diatur serta dikendalikan 

dengan kaki tripod sebagai penyangga untuk menaikkan serta 

menurunkan mata bor. Pada metode ini, kedalaman bor hanya maksimal 

8 meter dengan asumsi diameter antara 30cm-40cm. 

             Gambar 2.7  Bored PileMetode Kering, Sumber: Google Images 

26

Universitas Internasional Batam

1. Metode Bor Kering (Dry Drilling)

Metode ini cocok digunakan pada tanah yang ketika dib or dinding 

lubangnya tidak longsor seperti tanah lempung kaku homogen. 

Pelaksanaannya menggunakan mata bor biasa (spiral flat) diputar lalu 

dimasukkan kedalam tanah dengan menggunakan alat bor mini crane,

dengan menggunakan mesin diesel dan as mata diatur serta dikendalikan 

dengan kaki tripod sebagai penyangga untuk menaikkan serta 

menurunkan mata bor. Pada metode ini, kedalaman bor hanya maksimal 

8 meter dengan asumsi diameter antara 30cm-40cm. 

             Gambar 2.7  Bored PileMetode Kering, Sumber: Google Images 

Melia Kusuma Putri, Analisis Hasil PDA Test Pada Pondasi Proyek Pembangunan Apartement Puri Khayangan Residence, 2018 
UIB Repository©2018



27 
 

Universitas Internasional Batam

Pada metode kering, lubang dibuat menggunakan mesin bor tanpa pipa 

pelindung (casing).Dasar lubang yang kotor oleh rontokan tanah 

dibersihkan, tulangan yang telah dirangkai dimasukkan lalu dicor. 

2. Metode Bor Basah (Wash Boring) 

Metode basah biasanya dilakukan bila pengeboran melewati muka air 

tanah sehingga lubang bor selalu longsor bila dindingnya tidak 

ditahan.Agar lubang tidak longsor, di lubang bor diisi dengan larutan 

tanah lempung/bentonite atau larutan polimer.Pengeboran dilakukan 

didalam larutan, jika kedalaman telah tercapai lubang bor dibersihkan 

dan tulangan yang telah di rangkai dimasukkan kedalam lubang yang 

masih berisi cairan bentonite. Pengecoran dilakukan menggunakan pipa

tremie, larutan bentonite akan terdesak dan terangkut keatas. Larutan 

yang keluar dari lubang bor akan ditampung dan dapat digunakan untuk 

lubang selanjutnya. 
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Gambar 2.7  Bored PileMetode Basah, Sumber: Google Images 

Pada metode basah ini membutuhkan banyak air untuk pengerjaannya 

dan membutuhkan casing untuk menahan tanah dari kelongsoran dan 

pompa air untuk sirkulasi, maka dari itu persediaan air harus cukup 

banyak untuk mencapai kedalaman tiang yang telah direncanakan. 

3. Metode Casing 

Metode casing ini digunakan untuk tanah yang sangat mudah 

longsor.Untuk menahan agar lubang tidak longsor, maka pemasangan 

casing sangat diperlukan. Pemasangan casing kedalam lubang bor 

dilakukan dengan cara memancang, menggetarkan atau menekan casing 

sampai kedalaman yang telah direncanakan sebelum sampai menembus 

muka air tanah. Tanah yang berada didalam casing dikeluarkan saat 

pengeboran, setelah mencapai kedalaman yang di inginkan lubang bor 
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lalu dibersihkan dan dimasukkan tulangan yang telah 

dirangkai.Pengecoran menggunakan pipa tremie yang dimasukan 

kedalam lubang, lalu casing diangkat secara perlahan, namun dalam 

beberapa kondisi casing ditinggalkan ditempat. 

Gambar 2.8 Bored PileMetode Casing, Sumber: Google Images 

2.3.5 Metode Pelaksanaan Pondasi Bored Pile 

Aspek teknologi sangat berperan penting dalam suatu proyek 

konstruksi.Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat dan aman sangat 

mempengaruhi dalam menyelesaikan pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi 

sehingga target dapat tercapai.

Pekerjaan pondasi adalah pekerjaan awal dalam setiap proyek 

konstruksi.Kekuatan struktur bangunan yang berdiri tidak terlepas dari sebuah 

pondasi yang mampu menahan seluruh beban diatasnya, pondasi yang kuat menjadi 

salah syarat utama dalam pembangunan. Maka dari itu, selain desain pondasi dan 
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perencanaan yang matanh, proses pelaksanaan pondasi juga harus dilakukan dengan 

baik dan dengan pengawasan yang ketat. Berikut ini adalah metode pelaksanaan 

pondasi boredpile: 

1. Survei Lokasi dan Persiapan 

Pada tahap awal pelaksanaan konstruksi, survei lokasi adalah hal 

pertama yang harus dilakukan.Lokasi konstruksi harus dipersiapkan 

sedemikian mungkin untuk memudahkan pekerjaan konstruksi itu 

sendiri.Lokasi harus di bersihkan untuk memudahkan para pekerja. 

2. Alur Pengeboran 

Setelah proses pembersihan lokasi telah dilakukan, langkah 

selanjutnya adalah menentukan alur pengeboran. Alur pengeboran 

harus di susun sebaik mungkin agar memudahkan proses pengeboran 

dan tidak menganggu sirkulasi pergerakan pekerjaan alat berat. Alur 

yang benar akan sangat membantu proses pekerjaan, khususnya 

dalam efisiensi waktu.

3.  Penentuan titik  

Setelah persiapan telah selesai dilakukan, langkah selanjutnya ialah 

penentuan titik dimana akan di bangun pondasi. Penentuan titik ini 

dilakukan oleh surveyor dengan alat theodolit dan 

waterpass.Penanaman patok diperlukan sebagai tanda letak titik 

pembangunan pondasi. 

4. Pembuatan bak air
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Letak bak air yang berfungsi sebagai tempat sirkulasi air untuk 

pengeboran harus disesuaikan supaya tidak berada dekat dengan titik 

bor yang akan dikerjakan.

5. Persiapan alat bor

Tahap selanjutnya ialah merangkai peralatan kerja, mulai dari mata 

bor, stang bor, pipa dan lainnya.Semua alat harus dipasang sesuai 

dengen ketentuan yang berlaku. Semua yang dirangkai hingga 

menjadi strauss pile atau satuan alat bored pile yang telah siap untuk 

digunakan dalam proses pengeboran. 

6. Pengeboran

Pengeboran merupakan proses awal dimulainya pengerjaan pondasi 

tiang bor, pengeboran pertama dilakukan dengan mata auger, setelah 

mencapai suatu kedalaman yang mencukupi casing perlu dipasang 

untuk menghindari tanah ditepi lubang berguguran. Setelah casing

terpasang, mata auger diganti dengan cleaning bucket atau drilling 

bucket yaitu untuk membuang tanah dan lumpur didasar lubang. 

7. Pembesian

Setelah pengeboran mencapai titik tanah keras, langkah selanjutnya 

adalah memasukan tulangan besi ke dalam lubang yang telah dibor. 

Proses pembesian ini dilakukan dengan membuat bentuk spiral 

untuk cincin dengan pemotongan besi pokok yang memiliki panjang 

yang dilebihkan untuk kemudian di stek. Besi tersebut kemudian 
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dirangkai lalu diikat dengan kawat hingga akhirnya menjadi satu 

tulangan besi yang kemudian dimasukan kedalam lubang bor. 

8. Proses Pengecoran

Tahap selanjut tentunya adalah proses pengecoran. Proses 

pengecoran merupakan bagian paling kritis yang menentukan 

berfungsi atau tidaknya suatu pondasi. Meskipun proses yang lain 

sebelumnya sudah benar, tetapi pada tahap ini gagal maka pondasi 

tersebut bisa gagal secara keseluruhan. Proses ini harus diawasi

dengan ketat, mulai dari waktu pemesanan ready mix yang harus 

tepat dengan waktu pengecoran, nilai slump yang harus sesuai 

dengan rencana, serta teknik pengecoran yang baik yang akan 

menentukan kualitas beton sesuai yang diinginkan. 

9. Pencabutan casing

Tahap terakhir ialah pencabutan casing dengan cara mengaitkan 

lubang pada kedua sisi casing dengan pengunci pada crane,

kemudian diangkat dengan hati-hati agar posisi casing tidak miring 

saat di cabut, setelah casing tercabut casing tersebut harus direndam

di bak air agar beton pada casing tersebut tidak mengeras. Proses 

pengecoran bored pile pun selesai.
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2.4 Kapasitas Daya Dukung Pondasi dari Hasil Sondir 

Sondir atau cone penetration test (CPT) sangat dipertimbangkan berperanan 

dari geoteknik. CPT atau sondir ini adalah test yang sangat cepat, sederhana 

dan ekonomis. Tes ini dapat dipercaya dilapangan dengan pengukuran terus-

menerus dari permukaan tanah dasar. Sondir ini dapat mengklasifikasi lapisan 

tanah dan dapat memperkirakan kekuatan dan karakteristik tanah, sehingga 

didapatkan data tanah yang sangat diperlukan untuk merencanakan kapasitas 

atau daya dukung (bearing capacity) dari pondasi sebelum pembangunan 

dimulai. Untuk menghitung daya dukung pondasi berdasarkan hasil pengujian 

sondir dapat dilakukan dengan menggunakan metode Meyerhoff, pada metode 

langsung ini kapasitas daya dukung ultimit (Qult) yaitu beban maksimum yang 

dapat dipikul pondasi  tanpa mengalami keruntuhan, dirumuskan sebagai 

berikut: 

  Qult = (qc x Ap) + (JHL x K₁₁) ……………………..…………(2.1) 

  Dimana:

  Qult = Kapasitas daya dukung tiang pancang

  qc    = Tahanan ujung sondir 

  Ap    = Luas penampang tiang

  JHL  = Jumlah hambatan lekat

  K₁₁ = Keliling tiang

Daya dukung ijin pondasi dinyatakan dengan rumus: 

Qijin = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
3

+ JHL  x K₁₁
5

 …………………………………….(2.2) 
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Dimana:

Qijin = Kapasitas daya dukung ijin pondasi 

qc    = Tahanan ujung sondir 

Ap   = Luas penampang tiang

JHL = Jumlah hambatan lekat

K₁₁ = Keliling tiang

Untuk menghitung daya dukung bored pile berdasarkan data hasil pengujian sondir 

dapat menggunakan metode Aoki dan De Alencar. Daya dukung ultimit pondasi 

bored pile dinyatakan dengan rumus: 

  Qult = (qb x Ap)……………………………………………….(2.3) 

  Dimana:

Qult = Kapasitas daya dukung tiang pancang

  qc    = Tahanan ujung sondir 

  Ap    = Luas penampang tiang

Aoki dan Alencar mengusulkan untuk memperkirakan kapasitas dukung ultimit dari 

data sondir. Kapasitas dukung ujung persatuan luas (qb) diperoleh sebagai berikut: 

  Qb = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 (𝑏𝑏𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏 )
𝐹𝐹𝑏𝑏

 ………………………………………………..(2.4) 

  Dimana: 

Qca (base) = perlawanan konus rata-rata 1,5 D diatas ujung tiang     

dan 1,5 dibawah ujung tiang. 
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 ………………………………………………..(2.4) 
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Fb         = Faktor empiric tergantung pada tipe tanah.

Tipe Tiang Pancang Fb

Bored Pile 3,5

Baja 1,75

Beton Pratekan 1,75

Tabel 2.1 Faktor Empiric

2.5 Kapasitas Daya Dukung Pondasi Berdasarkan Data SPT 

Standard Penetration Test (SPT) adalah sejenis percobaan dinamis dengan 

memasukan alat yang dinamakan split spoon kedalam tanah. Data tanah sangat 

diperlukan untuk merencanakan kapasitas daya dukung dari tiang sebelum 

pembangunan dimulai. 

  Tahanan ujung ultimit tiang (Qb) dihitung dengan persamaan: 

Qb = Ab .fb…………………………………...……………….(2.5) 

Tahanan gesek dinding tiang (Qs) dihitung dengan persamaan: 

Qs = As .fs………………………………….…………………(2.6) 

Kapasitas daya dukung ultimit tiang (Qult) adalah jumlah dari dari tahanan 

ujung ultimit tiang (Qb) dan tahanan gesek dinding tiang (Qs) antara sisi tiang 

dan tanah disekitarnya dinyatakan dalam persamaan berikut ini 

(Hardiyatmo,2010):
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  Qult = Qb + Qs = Ab.fb + As.fs……………………………..(2.7) 

  Dimana :

  Qb = Tahanan ujung ultimit tiang

  Qs = Tahanan gesek dinding tiang

  Ab = Luas ujung tiang bawah 

  As = Luas selimut tiang

  fb = Tahanan ujung satuan tiang 

  fs = Tahanan gesek satuan tiang

2.6 Faktor Keamanan atau Safety Factor

Untuk memperoleh kapasitas ijin tiang, maka diharuskan untuk membagi 

kapasitas ultimit dengan faktor aman tertentu. Tujuan diperlukannya faktor 

keamanan adalah:

1. Untuk memperhitungkan faktor aman terhadap ketidakpastian 

terhadap metode perhitungan yang dipakai. 

2. Untuk memberikan keamanan terhadap kuat geser tanah yang 

bervariasi dan komprebilitas tanah. 

3. Untuk memastikan bahwa tiang aman dalam mendukung beban 

yang bekerja pada struktur. 

4. Untuk meyakinkan bahwa penurunan yang terjadi pada tiang 

tunggal ataupun kelompok tiang masih dalam batas wajar.
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5. Untuk memastikan bahwa penurunan tidak seragam diantara tiang-

tiang masih dalam batas-batas toleransi (Hardiyatmo,2006) 

Pemilihan faktor aman (F) dengan mempertimbangkan faktor berikut: 

1. Tipe dan tujuan penggunaan struktur. 

2. Variabilitas tanah (tanah tidak seragam)

3. Hasil penyelidikan tanah

4. Tipe dan jumlah uji tanah yang dilakukan 

5. Ketersediaan data

6. Pengawasan di lapangan

7. Beban desain aktual yang terjadi selama terjadinya pemberian 

beban struktur. 

Besaran safety factor bervariasi tergantung pada jenis tiang yang akan dipakai. 

Menurut metode (Reese ald O’Neill) faktor aman pada pondasi adalah sebagai 

berikut: 

Klasifikasi 

Struktur

Faktor Keamanan

Kontrol Baik 

Kontrol 

Normal 

Kontrol 

jelek

Kontrol sangat 

jelek

Monumental 2,3 3 3,5
4

Permanen 2 2,5 2,8
3,4
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Sementara 1,4 2 2,4
2,8

Tabel.2.2 Faktor Safety yang dianjurkan menurut (Reese dan O’neill) 

Besarnya beban kerja (working load) atau kapasitas tiang ijin (Qs) dengan 

memperhatikan keamanan terhadap keruntuhan adalah nilai kapasitas ultimit (Qult) 

dibagi dengan faktor keamanan(F) yang sesuai.  

Qa = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝐹𝐹

……………………………………………………………………..(2.8) 

2.7 Pondasi Pile Cap 

Setelah pembangunan pondasi tiang telah selesai, maka masing-masing tiang 

pondasi tersebut kan dibagi bebrapa kelompok. Masing-masing kelompok tiang 

tersebut akan diikat dengan kepala tiang (pile cap). Kepala tiang ini bisa terletak 

langsung dibawah atau diatas permukaan tanah. Pile cap merupakan suatu cara untuk 

mengikat pondasi sebelum didirikan kolom dibagian atasnya. Fungsi dari pile cap 

adalah untuk menerima beban dari kolom yang kemudian disebarkan ke pondasi tiang 

dimana masing-masing tiang menerima 1/N dari beban oleh kolom dan harus ≤ daya 

dukung yang diijinkan (Y ton) (N= jumlah kelompok pile). Jadi beban maksimum 

yang bisa diterima oleh pile cap dari suatu kolom adalah sebesar N x (Y ton).

Pile cap bertujuan agar lokasi kolom benar berada dititik pusat pondasi 

sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan beban tambahan 

pada pondasi. Pile cap juga berfungsi untuk menahan gaya geser akibat pembebanan. 

Ada berbagai macam bentuk dari pile cap, contohnya bentuk segitiga dan persegi 

panjang. susunan tiang sangat berpengaruh terhadap denah pile cap, yang secara tidak 
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langsung tergantung dari jarak tiang. Bila jarak tiang kurang teratur atau terlalu lebar, 

maka luas denah pile cap akan bertambah besar, begitu juga sebaliknya. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam merencanakan pile cap adalah pengaturan tiang dalam suatu 

kelompok, pada umumnya susunan tiang dibuat simetris dengan pusat berat 

kelompok tiang dan pusat pile cap berada di satu garis vertikal. Jarak antar tiang 

diusahakan sedekat mungkin untuk menghemat pile cap. Jumlah minimum pondasi 

tiang dalam satu penutup tiang/pile cap umumnya adalah 3 tiang.    

2.8 Kolom

Kolom adalah salah satu bagian dari sebuah struktur yang berfungsi untuk 

meneruskan beban bangunan ke pondasi. Kolom merupakan suatu elemen 

struktur tekan yang mempunyai peranan penting dari sebuah bangunan, 

sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat 

menyebabkan runtuhnya(collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh 

keseluruhan (total collapse)pada seluruh struktur bangunan. (Sudarmoko,1966) 

2.8.1 Jenis-jenis Kolom

• Kolom ikat (tie column)

Kolom jenis ini menggunakan pengikat sengkang lateral.Kolom ini 

merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok 

memanjang yang pada jarak tertentu diikat dengan peng ikat sengkang ke arah 

lateral.Berfungsi untuk memagang tulangan pokok memanjang agar tetap 

kokoh pada tenpatnya. 
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• Kolom yang menggunakan pengikat spiral, berfungsi untuk member 

kemampuan kolom untuk menyerap deformasi sebelum runtuh agar mampu 

mencegah terjadinya kerutuhan seluruh struktur sebelum proses re distribusi 

momen dan tegangan terjadi.

• Struktur Kolom komposit, yang meupakan komponen sturuktur tekan yang 

diperkuat dengan gelagar baja profil atau pipa pada arah memanjang. Dengan 

atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. 

2.9 Balok 

Balok adalah bagian dari struktur bangunan yang befrungsi untuk menanggung 

atau mentransfer beban ke kolom.

2.9.1 Jenis- jenis Balok 

• Balok sederhana, bertumpu pada kolom diujung-ujungnya, dengan satu ujung 

yang bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan.

• Balok kantilever, adalah balok yang yang struktur kakunya didukung hanya 

pada satu ujung tetap.

• Balok teritisan adalah balok yang sederhana yang memanjang melewati salah 

satu kolom tumpuanya.

2.10 Pelat lantai 

Pelat lantai adalah salah satu bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebgai 

tepat pijakan beban-beban yanag bertumpu diatasnya. Pelat lantai akan menyalurkan 

beban yang diterima ke balok yang menjadi tumpuannya. Pada gedung bertingkat, 

pelat lantai juga menjadi batas antara 1 lantai dnegan lantai diatasnya.
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2.10.1 Jenis-jenis plat lantai

• Plat lantai beton

• Plat lantai kayu

• Plat lantai yumen (kayu dan semen)

• Plat lantai baja
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