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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pondasi 

Pondasi adalah bagian dasar dari suatu konstruksi struktur bangunan 

yang berfungsi menopang beban yang disalurkan dari bangunan struktur atas ke 

lapisan tanah dasar pondasi yang bisa menjamin keseimbangan dan kestabilan 

bangunan tersebut. Karena pentingnya pondasi terhadap suatu struktur, maka 

perlu ditentukan jenis pondasi dan dimensi pondasi yang tepat untuk menopang 

beban dari struktur tersebut. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk 

memilih jenis pondasi yaitu : 

a. Jenis-jenis kondisi tanah yang mempengaruhi jenis pondasi. 

b. Model bangunan yang akan di topang oleh pondasi. 

c. Pengaruh lingkugan proyek. 

d. Biaya pengerjaan pondasi. 

e. Waktu pengerjaan pondasi. 

f. Ketersediaan material pengerjaan pondasi di daerah tersebut. 

 

2.2. Jenis Jenis Pondasi 

 

2.2.1. Pondasi Dangkal 

Pondasi dangkal biasanya digunakan untuk menopang struktur yang tidak 

terlalu berat dan tidak terlalu tinggi. Pondasi ini biasanya di bangun pada di 

permukaan tanah yang kuat, kaku dan tidak cocok untuk lapisan tanah muda dan 

tanah gambut. Kedalaman pondasi dangkal umumnya dari 1/3 lebar pondasi 
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sampai kedalaman kurang dari tiga meter. Selain itu juga terdapat pedoman 

konstruksi pondasi dangkal yang apabila terpenuhi, maka pondasi dangkal bisa di 

gunakan yaitu: 

 Df/B<4 

 Letak tanah baik (kapasitas daya dukung ijin tanah > 2,0 kg/cm2) pada 

kedalaman 0,6-2,0 m. 

Df = Kedalaman alas pondasi 

B = Lebar terkecil alas pondasi 

a. Pondasi Tapak (Pad Foundations) 

Unsur pondasi tapak adalah lapisan beton bertulang yang di buat dengan 

ketebalan seragam. Bentuk pondasi tapak ada dua yaitu bentuk bulat dan persegi. 

Fungsi pondasi tapak di struktur yaitu mendukung beban titik individual, misalnya 

kolom. Pondasi tapak juga dapat berbentuk bertingkat apabila di gunakan untuk 

menyebarkan beban dari kolom berat. 

b. Pondasi Jalur atau Pondasi Memanjang atau Pondasi Menerus (Strip 

Foundations) 

Pondasi menerus merupakan jenis pondasi yang mendukung beban garis 

atau memanjang. Contoh beban untuk pondasi menerus yaitu beban dinding dan 

beban kolom yang tidak berat serta dengan jarak antar kolom yang dekat. Material 

dari pondasi ini bisa menggunakan pasangan batu kali, batu pecah, batu bata, atau 

beton kosong tanpa tulangan. Bentuk pondasi ini biasanya memanjang dengan 

potongan persegi maupun trapesium. 
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c. Pondasi Tikar (Raft Foundations) 

Pondasi tikar atau pondasi raft sering di gunakan untuk bangunan 

bertingkat dengan daya dukung tanah yang rendah di mana beban struktural atau 

kolom lainnya berdekatan. Komposisi dari pondasi ini adalah beton bertulang 

yang membentuk pelat masif serta membentang pada luasan yang di tentukan 

dengan ketebalan tertentu, sehingga membentuk sebuah plat raksasa. Dengan 

demikian beban struktur atas menyebar ke area luas yang memiliki keunggulan 

tersendiri yaitu mencegah bangunan tersebut miring akibat penurunan tanah, 

karena pada pondasi ini seluruh pondasi akan turun bersama-sama apabila terjadi 

penurunan tanah. Selain itu di pondasi raft juga bisa di kombinasikan dengan 

pondasi dalam yaitu di beri bored pile. 

d. Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran di gunakan untuk kondisi tanah keras yang berada di 

kedalaman antara 3 meter sampai 5 meter. Untuk kondisi tanah keras ini pondasi 

sumuran merupakan pilihan yang paling tepat, karena jika di gunakan pondasi 

langsung atau pondasi tapak akan terjadi pemborosan galian, demikian juga 

pondasi pelat beton yang mengakibatkan pemompaan air jika air permukaan 

terletak dalam posisi tinggi. Komposisi dari pondasi ini terbuat dari beton 

pracetak berbentuk silinder beton bertulang dan kemudian di cor di tempat dengan 

beton dan di isi dengan batu belah. 

e. Pondasi Umpak 

Pondasi umpak di bangun di atas tanah padat dan di pakai untuk 

bangunan sederhana. Cara kerja dari pondasi ini di dukung oleh pondasi batu kali 

di dalam tanah dan menggunakan sloof sebagai pengikatnya, kemudian di 
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masukkan angkur dari bagian bawah umpak ke as umpak batu atau umpak kayu. 

Keuntungan dari pondasi umpak yaitu bisa menyesuaikan goyangan permukaan 

tanah misalnya gempa, sehingga struktur yang di bangun tidak patah. 

f. Pondasi Plat Beton Lajur 

Pondasi plat beton lajur di gunakan untuk menopang beban sederatan 

kolom dengan cara membagi luas penampang menjadi lajur memanjang agar 

luasan tersebut tidak terlalu melebar. Kelebaran dari pondasi ini sama dengan 

lebar pondasi batu kali yaitu kisaran 70 sentimeter sampai 120 sentimeter. 

Komposisi pondasi plat beton lajur yaitu terbuat dari beton bertulang. Adapun 

keunggulan dari pondasi ini yaitu galian tanah sedikit, bisa menahan beban 

vertikal dan gaya horizontal, serta lebih murah dari pondasi batu kali. 

g. Pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba 

Pondasi konstruksi sarang laba-laba merupakan penggabungan antara 

sistem pondasi plat beton pipih menerus dan sistem perbaikan tanah. Bagian 

bawah dari plat beton tipis menerus itu dibangun rib-rib tegak tipis dengan 

hubungan kaku membentuk petak-petak segitiga. Material pembuatan rib-rib ini 

yaitu beton bertulang, dan rongga diantara rib-rib dibawah plat beton ini diisi 

dengan pasir atau tanah yang dipadatkan per lapis 20 cm. Pondasi sarang laba-laba 

ini digunakan pada struktur dua sampai delapan lantai untuk kondisi tanah daya 

dukung rendah, sedangkan kondisi daya dukung tanahnya tinggi bisa digunakan 

pada struktur lebih dari delapan lantai. 
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2.2.2. Pondasi Dalam 

Pondasi dalam merupakan pondasi yang terletak pada kedalaman lebih 

dari 3 meter dari permukaan tanah dan berfungsi menopang beban struktur serta 

menyalurkannya ke tanah keras atau batu pada kedalaman tertentu dengan jenis 

tanah yang mampu mendukung beban struktur atas. Berdasarkan pengertian di 

atas, kedalaman pada pondasi ini sangat tergantung dengan beban struktur yang di 

topang dan jenis tanah di lokasi. Berikut adalah jenis-jenis pondasi dalam : 

a. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang di pilih sebagai pondasi sebuah struktur jika 

kondisi tanah yang akan di bangun tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk 

menopang beban struktur atas atau tanah lunak atau tanah tersebut memiliki daya 

dukung yang cukup tetapi terletak pada kedalaman yang sangat dalam (lebih dari 

delapan meter). Pondasi tiang pancang digunakan untuk menyalurkan beban dari 

struktur atas kelapisan tanah pada kedalaman tertentu yang relatif dalam. Jenis 

bahan dari pondasi tiang pancang adalah beton pracetak, baja dan kayu. Jenis 

tiang pancang beton pracetak ini harus memiliki umur hari tertentu agar mencapai 

kekuatan yang cukup sehingga kuat dan tahan untuk pengangkatan dan tekanan 

dari pemancangan. Sedangkan tiang pancang baja berdasarkan bentuknya yaitu 

bulat dan kotak. Jika tiang pancang baja tersebut akan diisi beton, adapun syarat 

minimum mutu beton tersebut yaitu fc’ = 20 Mpa atau K-250. Kemudian pada 

tiang pancang kayu, kayu yang akan digunakan harus dicek terlebih dahulu 

kekuatannya, serta harus keras, kuat dan tahan terhadap pelapukan tanah dan 

pemancangan sehingga bisa tahan sebagai pondasi dalam jangka waktu lama. 
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b. Pondasi Tiang Bor (Bored Pile) 

Pondasi bored pile merupakan jenis pondasi dalam berbentuk silinder 

atau tabung dan cocok digunakan untuk lokasi padat bangunan, karena pengerjaan 

pondasi ini tidak menimbulkan getaran. Pengerjaan pondasi dilakukan dengan 

mengebor tanah menggunakan alat khusus. Setelah pengeboran pada kedalaman 

tertentu maka dilakukan pemasangan besi pondasi yang telah dirakit, dan 

dilakukan pengecoran. Ukuran diameter dan kedalaman dari pondasi bored pile ini 

tergantung dari daya dukung tanah lokasi tersebut dan beban yang ditopangnya. 

Fungsi pondasi ini selain menahan beban struktur atas yaitu menahan gaya lateral 

dan gaya guling. 

c. Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran merupakan bentuk peralihan antara pondasi dangkal 

dengan pondasi tiang dan umumnya digunakan pada lokasi yang lapisan tanah 

kerasnya terletak pada kedalaman lebih dari tiga meter. Diameter pondasi 

sumuran pada sebuah struktur bisa berbeda-beda dikarenakan perbedaan beban 

pada setiap kolom, dan biasanya berkisar 0,8 - 1 m. Pengerjaan pondasi sumuran 

ini dengan membuat lubang berbentuk sumur hingga mencapai kedalaman lapisan 

tanah keras. Lubang sumur ini di beri buis beton bertulang dengan ketebalan kira-

kira 10 cm. Kemudian sumur ini dicor dari dasar hingga ketebalan 0,4 sampai 1 m, 

setelah itu disusun batu kali sampai dibawah 1 m dari buis beton teratas. Lalu, sisa 

rongga 1 m tersebut dicor dan diberi angker besi yang berfungsi untuk mengikat 

plat beton diatas. Kemudian plat beton tersebut juga berfungsi untuk mengikat 

antar kolom yang digabungkan oleh sloof. 

 

Andre, Tata Cara Pelaksanaan Bored Pile Pada Proyek Citra Plaza Nagoya, 2018 
UIB Repository@2018



11 

 

 Universitas Internasional Batam 

d. Pondasi Piers (Dinding Diafragma) 

Pondasi piers merupakan jenis pondasi dalam yang befungsi sebagai 

penyalur beban struktural kedalam tanah, dinding penahan tanah dan dinding 

basement. Awal pengerjaan pondasi ini dilakukan dengan menggali tanah dengan 

menggunakan sistem bentonite untuk menstabilkan tanah. Setelah penggalian 

selesai maka dilakukan pemasangan besi diafragma dan dilakukan pengecoran. 

Setelah itu balok untuk menahan struktur atau dinding rumah dibangun diatas 

pondasi piers ini. Selain itu pondasi piers ini juga dapat terbuat dari beton 

bertulang pre cast. Keuntungan dari pondasi ini adalah lebih murah dibandingkan 

dengan pondasi menerus, serta bisa digunakan pada sistem top down methode 

yang artinya struktur atas bisa dikerjakan tanpa menunggu struktur bawah selesai. 

Selain itu juga terdapat kekurangan pada pondasi ini yaitu kebocoran pada 

sambungan dan apabila terjadi kekurangan ukuran pada lempengan dinding maka 

kekuatannya akan berkurang dari keadaan normal. 

 

2.3. Cara Pembuatan Pondasi dan Material Pondasi 

 

2.3.1. Pondasi Tiang Bor (Bored Pile) 

Sebelum memulai pekerjaan pondasi bored pile, perlu dilakukan 

beberapa tahapan persiapan, diantaranya: 

Persiapan peralatan: 

1. Total station+tripod 

2. Single prisma 

3. Waterpass 
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4. Meteran kain 

5. Tangki air 

6. Pompa air 

7. Selang 

8. Perlengkapan penerangan 

9. Rotary drilling rig 

10. Crawler crane 

11. Hydraulic excavator 

12. Dump truck 

13. Plat baja 

14. Mata bor (Auger, bucket, dan core barrel) 

15. Casing shoe 

16. Temporary casing 

17. Casing drive adapter 

18. Casing osilator 

19. Corong 

20. Kepala tremie 

21. Pipa tremie 

22. Penjepit pipa tremie/tremie pipe holder 

23. Chain pipe wrench 

24. Spiral rolling machine 

25. Tang gegep 

26. Cutting torch 

27. Gerobak pasir 
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28. Bucket beton 

29. Mesin las listrik 

Persiapan material: 

1. Beton ready mix 

2. Besi ulir 

3. Beton decking/concrete spacer 

4. Triplek 

5. Kawat bendrat 

6. Kawat las 

Langkah kerja: 

Judul unit: melakukan persiapan pengoperasian mesin bore pile 

Elemen kompetensi 

1. Melakukan setting up mesin bore pile 

Kriteria unjuk kerja 

1.1. Kerataan (level) dan kekerasan tanah dasar diperiksa sesuai dengan 

persyaratan kerja. 

1.2. Engine dihidupkan sesuai dengan prosedur. 

1.3. Lebar posisi track diatur sesuai dengan prosedur. 

1.4. Tiang pengarah (leader mast) ditegakkan sesuai dengan prosedur. 

1.5. Penggerak putar (rotary drive) dipasang sesuai dengan prosedur. 

1.6. Fungsi mesin bore pile diuji sesuai dengan prosedur. 

1.7. Posisi tiang pengarah (leader mast) diatur sesuai dengan prosedur. 

1.8. Kelly bar dipasang sesuai dengan prosedur. 

1.9. Kelengkapan aksesoris bor dipasang sesuai dengan prosedur. 
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1.10. Kelainan yang terdeteksi dalam melakukan setting up dilaporkan kepada 

pihak terkait. 

Elemen kompetensi 

2. Memosisikan mesin bore pile ke titik pengeboran 

Kriteria unjuk kerja 

2.1. Pemasangan landasan kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 

2.2. Mesin bore pile dijalankan ke titik pengeboran sesuai dengan prosedur. 

2.3. Tiang pengarah (leader mast) diatur pada posisi tegak lurus sesuai dengan 

prosedur. 

Elemen kompetensi 

3. Memasang auger 

Kriteria unjuk kerja 

3.1. Auger diangkat untuk disambungkan ke kelly bar. 

3.2. Pin kelly bar dipasang sesuai dengan prosedur. 

3.3. Tali pengaman (sling) auger dipasang sesuai dengan ketentuan. 

Elemen kompetensi 

4. Membuat catatan persiapan operasi 

Kriteria unjuk kerja 

4.1. Daftar simak persiapan operasi diisi sesuai dengan kondisinya. 

4.2. Data pelaksanaan persiapan operasi dicatat dengan benar sesuai dengan 

kenyataan. 

4.3. Catatan diarsipkan sesuai dengan SOP. 

Judul unit: mengoperasikan mesn bore pile sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan 
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Elemen kompetensi 

1. Melakukan pengeboran awal (preboring) 

Kriteria unjuk kerja 

1.1. Ketegaklurusan kelly bar diperiksa sesuai dengan prosedur. 

1.2. Auger diposisikan tepat diatas titik pengeboran yang telah ditentukan sesuai 

dengan spesifikasi pekerjaan. 

1.3. Mesin bore pile dioperasikan untuk melaksanakan preboring sesuai dengan 

prosedur. 

1.4. Pemasangan casing diperiksa bahwa telah dipasang sesuai dengan prosedur. 

Elemen kompetensi 

2. Melakukan pengeboran lubang pondasi bore pile sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan 

Kriteria unjuk kerja 

2.1. Auger dilepas untuk kemudian diganti dengan bucket bor. 

2.2. Pin kelly bar dipasang sesuai dengan prosedur. 

2.3. Tali pengaman (sling) bucket bor dipasang. 

2.4. Mesin bore pile dioperasikan untuk membuat lubang pondasi bore pile 

sampai kedalaman yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 

2.5. Bucket bor diganti dengan bucket cleaning sesuai dengan prosedur. 

2.6. Pembersihan material galian pada lubang bor pondasi dilakukan dengan 

mengoperasikan bucket cleaning. 
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Elemen kompetensi 

3. Melakukan pemeliharaan selama operasi 

Kriteria unjuk kerja 

3.1. Indikator pada kontrol panel dipantau selama operasi. 

3.2. Posisi tegak lurus kelly bar diawasi selama pengeboran. 

3.3. Pin kelly dan tali (sling) pengaman diperiksa saat auger atau bucket bora tau 

bucket cleaning berada diatas tanah. 

3.4. Gas buang engine dipantau secara berkala. 

3.5. Kinerja mesin bore pile diawasi selama pengeboran. 

3.6. Kelainana yang terdeteksi dilaporkan sesuai prosedur. 

Elemen kompetensi 

4. Membuat catatan pengoperasian mesin bore pile 

Kriteria unjuk kerja 

4.1. Daftar simak pengoperasian mesin bore pile diisi secara aktual. 

4.2. Data pelaksanaan pengoperasian mesin bore pile dicatat dengan benar sesuai 

dengan kenyataan. 

4.3. Catatan pengoperasian bore pile diarsipkan sesuai dengan SOP. 

 

2.3.2. Pondasi Tiang Pancang 

Pada pondasi tiang pancang hampir sama dengan pondasi bored pile, 

hanya yang membedakannya pada pondasi bored pile melakukan pengecoran 

ditempat, sedangkan pondasi tiang pancang pengecorannya dilakukan dipabrik 

apabila pondasi tiang pancang menggunakan bahan utama beton. Pondasi tiang 
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pancang juga ada yang menggunakan bahan utama baja dan kayu, berikut tahapan 

persiapan pondasi tiang pancang: 

Persiapan peralatan: 

1. Theodolite+tripod 

2. Crane pancang 

3. Hammer diesel 

4. Hammer cushion 

5. Topi pile 

6. Pile cushion 

7. Dolly 

8. Mesin las 

9. Sling 

10. Shackle 

Persiapan material: 

1. Tiang pancang (beton pracetak, baja, kayu) 

2. Kawat las 

Langkah kerja: 

1. Persiapan lahan dan titik pancang 

Persiapan area kerja perlu dilakukan agar penempatan alat berat bisa 

dilakukan dengan baik serta penempatan tiang pancang pada tempat yang strategis 

agar memudahkan pada saat pengangkatan.  

2. Penentuan titik pancang 

Surveyor melakukan pengukuran titik-titik pancang dilapangan sesuai 

gambar kerja dengan memberikan tanda/patok pada titik pancang dilapangan. 
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3. Mobilisasi alat berat dan tiang pancang 

Pada tahap ini alat berat dan tiang pancang dimasukkan kedalam lokasi 

proyek. Penyusunan tiang pancang harus direncanakan agar pada saat 

pemancangan berlangsung, tiang pancang dapat dengan mudah diangkat karena 

lokasi penyusunan yang strategis. Pada saat tiang pancang sampai dilapangan 

harus dilakukan pemeriksaan tanggal pembuatannya untuk menhindari keretakan 

pada tiang pancang, dan tiang tersebut diberi tanda per satu meter atau setengah 

meter. 

4. Pemancangan 

Setelah titik pancang sudah dipatok dilapangan, maka crane pancang 

dijalankan ke area titik pancang dan diatur agar posisi hammer berada pada tengah 

titik pancang. 

Setelah itu tiang pancang dipasang topi pile dan diangkat menggunakan 

sling dan shackle serta perlahan-lahan dimasukkan kebawah hammer diesel. Tiang 

pancang yang sudah berada dibawah hammer ditempatkan ditengah titik pancang 

dan dicek tegak lurus tiang tersebut menggunakan benang yang diikatkan dengan 

unting-unting dari arah vertikal dan horizontal atau menggunakan theodolite dari 

dua sudut yang berbeda. Tiang tersebut dipancang hingga mencapai tanah keras 

atau final set, jika tiang pertama masih belum mencapai tanah keras, maka 

dilakukan penyambungan dengan tiang pancang berikutnya. 

Langkah untuk tiang pancang kedua sama dengan yang tiang pertama 

yaitu tiang pancang kedua diletakkan diatas tiang pertama dan dilakukan 

pengecekan horizontal, vertikal serta kelurusan dengan tiang pertama. Setelah 

selesai pengecekan, dilakukan pengelasan pada ujung tiang pancang dan diberikan 
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bahan anti karat pada hasil pengelasan tersebut. Kemudian pemancangan 

dilanjutkan dan dibuat grafik kalendering. Setelah grafik kalendering dibuat dan 

sudah mencapai lapisan tanah keras/final set, pemancangan untuk titik tersebut 

dihentikan. Apabila final set belum tercapai pada saat tiang pancang terbenam 

kedalam tanah, bisa menggunakan dolly sebagai pemancangan untuk mencapai 

final set. 

 

2.4. Test Pile 

 

2.4.1. Uji daya dukung tiang/Pile Loading Test 

Pile loading test adalah metode pengujian pembebanan tiang untuk 

membuktikan sejumlah beban yang didukung oleh suatu pondasi dan ketepatan 

perhitungan desain daya dukung pondasi. 

Pile load test terdiri dari dua jenis yaitu: 

 

2.4.1.1. Static load test 

Static load test merupakan metode pengujian dengan menggunakan 

beban statis yang bersifat diam. Static load test ini terdiri dari tiga jenis yaitu 

compression pile load test, tension pile load test, dan lateral pile load test. 

 

2.4.1.2. Dynamic load test 

Dynamic load test merupakan metode pengujian dengan menggunakan 

alat PDA (Pile Dynamic Analyzer). Test PDA ini menghasilkan data berupa daya 
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dukung aksial tiang, keutuhan tiang seperti kerusakan tiang dan pengecilan 

penampang, serta efisiensi energi yang ditransfer.  

Pile load test dilaksanakan menggunakan dua cara: 

1. Test unused pile, failure test (dites hingga tiang pondasi mengalami 

keruntuhan 

2. Test on working pile/used pile, 200% design capacity 

Hasil dari pengujian ini yaitu: 

1. Indikasi dari daya dukung batas yang terjadi 

2. Indikasi dari penurunan yang terjadi 

 

2.4.2. Uji keutuhan tiang 

Agar sebuah pondasi dapat memikul struktur, salah satu syaratnya adalah 

tidak boleh terjadi kegagalan struktur yang berarti bahan untuk menyalurkan 

beban struktur tersebut harus kuat dan tidak mengalami kerusakan. Untuk 

memastikan hal tersebut, terdapat dua cara pengujian keutuhan tiang yaitu: 

1. Uji sonic logging 

Beberapa kerusakan yang mungkin terjadi pada pondasi tiang bor dan 

dinding diafragma yang pengecorannya dilakukan ditempat yaitu tercucinya 

material semen akibat aliran air tanah, keropos, segregasi akibat getaran yang kuat, 

tercampurnya beton dengan lumpur pengeboran atau tanah, retak karena 

penyusutan beton, dan pengecilan penampang beton. Kerusakan yang terjadi itu 

dapat dicek menggunakan teknik sonic logging. 

2. Uji integritas tiang (Pile Integrity Testing-PIT) 
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Alat pengujian integritas tiang/PIT ini menggunakan palu genggam yang 

terbuat dari bahan khusus serta akselerometer berpresisi tinggi yang 

disambungkan kekomputer yang dilengkapi dengan penyesuai, penguat dan 

pengdigitasian sinyal. Kemudian pada permukaan tiang yang akan diuji akan 

dihaluskan terlebih dahulu. 
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