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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Pondasi 

Pondasi merupakan salah satu bagian dari sebuah konstruksi struktur pada 

gedung atau bangunan dengan fungsi untuk tempat penempatan bangunan dan 

meneruskan beban dari struktur atas. Beban struktur atas akan disalurkan ke tanah 

dasar pondasi dan tanah dasar pondasi dan tiang pondasi akan menahan beban 

dengan tanpa terjadinya differential settlement atau penurunan pada bangunan 

tersebut. 

Dalam melakukan perencanaan desain ukuran dari pondasi suatu 

bangunan, langkah awal yang perlu dilakukan ialah melakukan perhitungan 

pembebanan bangunan yang harus ditahan oleh struktur pondasi tersebut dan 

membandingkannya dengan jenis dan daya dukung tanah dilokasi penempatan 

pondasi tersebut untuk mengetahui apakah terjadi penurunan atau settlement. 

Pondasi didesain supaya dapat menahan gaya-gaya yang bekerja dari berbagai arah, 

seperti : 

1. Beban horizontal / beban geser, merupakan beban yang memiliki arah 

tegak lurus terhadap gaya gravitasi bumi atau sejajar dengan permukaan 

bumi. Contohnya ialah beban yang diakibatkan oleh suatu gaya tekan 

tanah, penyaluran beban akibat gaya angin pada dinding bangunan. 

2. Beban vertikal / beban tekan dan beban tarik, merupakan beban yang 

memiliki arah sejajar atau searah terhadap gaya gravitasi bumi. Terdiri 

dari : 
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a) Beban mati, merupakan beban yang bersifat permanen atau statis. 

Contohnya : berat sendiri dari bangunan tersebut (berat plat lantai, 

berat struktur, berat dinding, berat keramik, berat dari hasil 

pekerjaan mechanical electrical). 

b) Beban hidup, merupakan beban yang bersifat sementara atau semi 

permanen. Contohnya : berat manusia atau berat benda hidup, 

berat air hujan dan juga berat salju. 

c) Gaya gempa 

d) Gaya angkat air 

3. Momen 

4. Torsi 

Pada umumnya kondisi dari tanah dasar pondasi memiliki karakteristik 

yang bervariasi tergantung dari lokasi dan wilayahnya. Parameter-parameter yang 

dapat mempengaruhi karakteristik dari tanah dasar tersebut antara lain pengaruh 

muka air tanah yang dapat mengakibatkan perbedaan antara berat volume tanah 

terendam air dengan volume tanah yang tidak terendam air meskipun kedua jenis 

tanah sama. 

Jenis tanah dengan karakteristik fisik dan mekanis yang bervariasi juga 

akan dapat menghasilkan nilai daya kuat dukung tanah yang berbeda-beda. Dengan 

demikian, didalam pemilihan tipe pondasi yang akan digunakan didalam 

pembangunan tersebut harus disesuaikan dengan berbagai aspek dari tanah di lokasi 

dimana akan dilakukan pelaksanaan pembangunan tersebut agar tidak terjadi 

settlement atau penurunan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan didalam 

memilih jenis pondasi yaitu : 
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a. Kondisi tanah pondasi 

b. Model struktur yang akan ditopang oleh pondasi 

c. Keadaan lingkungan sekitar lokasi pelaksanaan 

d. Waktu dan biaya pelaksanaan proyek 

2.2 Jenis – Jenis Pondasi 

Pondasi bangunan memiliki jenis dan bentuk yang beragam didalam 

pemakaiannya disesuaikan dengan pembebanan dan keadaan dari lokasi 

pelaksanaan sekitar bangunan tersebut. Secara garis besar, pondasi dibagi menjadi 

2 jenis, yaitu : 

2.2.1 Pondasi Dangkal 

Pondasi dangkal pada umumnya dibuat dengan jarak ke permukaan tanah 

yang dekat, kedalaman pondasi dangkal ini biasanya didirikan kurang dari 1/3 dari 

lebar pondasi tersebut dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Kedalaman dari 

pondasi dangkal ini tidak memiliki aturan yang baku. Pada dasarnya, permukaan 

pembebanan atau kondisi permukaan lainnya dapat mempengaruhi kepasitas dari 

daya dukung pondasi dangkal tersebut. Pada umumnya pondasi dangkal tidak cocok 

digunakan di tanah tampresif yang lemah, seperti tanah urug dengan kepadatan 

yang buruk. Keuntungan dari penggunaan pondasi dangkal salah satunya biaya 

yang digunakan tidak terlalu besar jika dibandingkan pondasi dalam jika dengan 

kondisi posisi tanah keras tidak terlalu dalam. 

Berikut merupakan jenis – jenis pondasi dangkal : 

a. Pondasi Batu Kali 
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Pondasi batu kali merupakan pondasi yang digunakan pada bangunan 

yang sederhana seperti bangunan-bangunan perumahan berlantai 1 

yang banyak dijumpai sekarang ini. Pondasi batu kali ini dapat 

digunakan jika posisi dari tanah keras sangat dekat dengan permukaan 

tanah dan jika tanah tersebut sangat sulit untuk digali dikarenakan 

kondisi yang berbatu-batu. 

 

Gambar 2.1 Pondasi Batu Kali, 

Sumber : http://www.rekanbangunan.com/mengenal-pondasi-batu-kali/  

b. Pondasi Batu Bata 

Sama halnya dengan pondasi batu kali dimana pondasi batu bata pada 

umumnya digunakan pada bangunan berlantai 1 dengan kondisi tanah 

keras yang terletak sangat dekat dengan permukaan tanah dengan 

bahan utamanya adalah batu bata. Pondasi jenis ini digunakan ketika 

kondisi tanah keras dekat dengan permukaan tanah dan struktur 

bangunan simpel, dan perencanaan dengan efisiensi waktu yang tinggi 
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karena pondasi ini dapat dilakukan dengan pengerjaan yang relatif 

cepat. 

 

Gambar 2.2 Pondasi Batu Bata,  

Sumber : https://www.jendela-rumah.com/2017/03/jenis-jenis-pondasi-

bangunan.html   

c. Pondasi Telapak 

Pondasi telapak pada umumnya digunakan didalam bangunan yang 

bertingkat dan jarang digunakan didalam pembangunan sederhana 

berlantai 1 dikarenakan beban bangunan sederhana berlantai 1 sudah 

cukup didukung dengan menggunakan pondasi batu kali dan juga 

dapat juga digunakan dengan kondisi tanah keras cukup jauh dari 

permukaan tanah ( hingga 2 meter dari permukaan tanah ). Pondasi 

telapak didalam pelaksanaannya menggunakan pembesian didalam 

strukturnya yang membuat kemampuan menahan bebannya lebih 

besar daripada pondasi batu kali. Pondasi ini digunakan pada 
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bangunan yang memiliki satu hingga empat lantai dan ketika tanah 

tidak terlalu keras karena pondasi telapak memiliki daya dukung yang 

cukup baik.  

 

Gambar 2.3 Pondasi Telapak,  

Sumber : https://proyeksipil.blogspot.com/2012/11/pondasi-tapak-biasa-disebut-

juga.html  

d. Pondasi Sumuran 

Pondasi ini biasanya digunakan pada bangunan dengan letak tanah 

keras pada kedalaman dengan rentang 2 meter sampai 4 meter. Pondasi 

sumuran ini dibuat dengan cara menggali tanah dengan membuat 

bentuk bulat sampai mencapai tanah keras, kemudian diisi dengan 

adukan beton tanpa tulangan besi. Pondasi ini digunakan apabila tanah 

dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam yang tidak dapat 

dicapai dengan jenis pondasi sebelumnya. 
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Gambar 2.4 Pondasi Sumuran,  

Sumber : http://animasipil.blogspot.com/2015/03/mengenal-pondasi-sumuran-

gambar-pondasi.html 

e. Pondasi Kayu 

Pondasi kayu merupakan pondasi yang berfungsi untuk menopang, 

menumpu suatu konstruksi bangunan dengan bahan utama yang 

tersusun dari rangkaian kayu yang dirangkai sehingga mampu 

menahan beban konstruksi. Konstruksi pondasi ini pada umumnya 

digunakan pada rumah tradisional, pelabuhan kapal sederhana dan 

panggung hiburan. Pondasi ini digunakan ketika pembangunan 

memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan dikarenakan pondasi 

kayu memiliki harga yang relative murah seperti rumah tradisional, 

dan dapat digunakan ketika membangun bangunan sederhana diatas air 

dikarenakan kayu bisa awet terhadap air jika dilakukan pengawetan 

kayu yang benar. 
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Gambar 2.5 Pondasi Kayu (Cerucuk),  

Sumber : https://khedanta.wordpress.com/2011/10/10/pondasi-cerucuk/ 

f. Pondasi Beton Sarang Laba-laba 

Pondasi Beton Sarang Laba-laba juga berfungsi untuk menopang 

beban atau konstruksi yang berada diatasnya dengan bahan utamanya 

ialah beton bertulang. Rangkaian tulangan didalam pondasi ini 

menyerupai sarang laba laba untuk menahan beban gempa yang terjadi 

dan lebih efektif jika dibandingkan dengan pondasi lainnya. Pondasi 

ini digunakan saat daya dukung tanah relatif lemah dengan 

pembangunan yang berukuran besar dan didaerah yang memiliki 

potensi gempa. 
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Gambar 2.6 Pondasi Laba-laba,  

Sumber : https://jowonews.com/2016/04/21/24920/ 

2.2.2 Pondasi Dalam 

Pondasi dalam merupakan sebuah struktur bawah yang didirikan di 

kedalaman tertentu dimana daya dukung dasar pondasi dipengaruhi oleh beban dari 

struktur dan kondisi permukaan tanah lokasi pembangunan. Pondasi dalam pada 

umumnya memiliki kedalaman lebih dari 3 meter dibawah permukaan tanah. 

Pondasi jenis ini dapat dijumpai dalam bentuk pondasi tiang pancang ( pailling ), 

pondasi tiang bor ( bor pile ) dan pondasi kaison atau pondasi kompensasi. Pondasi 

dalam digunakan untuk mentransfer beban struktural ke lapiran tanah yang lebih 

dalam untuk mencapai lapisan tanah yang dapat mendukung beban struktural 

bangunan. Keuntungan dari pondasi dalam ialah lebih murah jika digunakan pada 

bangunan bertingkat tinggi atau digunakan didalam kondisi tempat yang memiliki 
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daya dukung tanah yang lemah pada permukaan atas. Kadang kala penggunaan 

pondasi dalam ini menggunakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan 

pondasi dangkal karena biaya perbaikan tanah dapat melampaui biaya penggunaan 

pondasi dalam. Berikut beberapa jenis pondasi dalam : 

a. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang merupakan bagian dari struktur bawah yang 

digunakan dalam menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas 

ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Bahan 

utama didalam penggunaan pondasi tiang pancang ini terbuat dari 

kayu, baja ( steel ), dan beton. Sama halnya seperti pondasi umum 

lainnya, fungsi dari pondasi ini ialah untuk menyalurkan beban menuju 

ke permukaan tanah keras, dan menahan beban vertikal, lateral dan 

uplift. Didalam pelaksanaan pemancangan pada umumnya dilakukan 

dengan cara memancangkan tiang tegak lurus terhadap permukaan 

tanah, namun tidak menutup kemungkinan adanya pemancangan 

dalam posisi miring ( battle pile ) untuk dapat menahan gaya – gaya 

horizontal yang bekerja. Hal ini sering terjadi dalam pelaksanaan 

proyek dermaga dimana terdapat tekanan arah horizontal atau samping 

dari kapal dan perahu. Sudut kemiringan dari tiang tergantung dari alat 

yang digunakan serta disesuaikan dengan perencanaan. Dipandang 

dari kualitas bahan material yang digunakan maka tiang pancang dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu, tiang pancang pracetak, tiang pancang 

baja dan tiang pancang kayu. Jenis tiang pancang pracetak harus 

memiliki umur hari tertentu agar dapat mencapai kekuatan beton yang 
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cukup untuk menahan tekanan dari pemancangan. Tiang pancang baja 

pada umumnya berbentuk bulat dan kotak. Jika tiang pancang baja 

tersebut akan diisi dengan beton maka syarat minimum dari mutu 

beton yang diisi harus memiliki fc’ = 20 MPa atau K-250.  

 

Gambar 2.7 Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang, 

Sumber : https://www.ilmubeton.com/2018/05/metode-pelaksanaan-pondasi-

tiang-pancang.html 

b. Pondasi Tiang Bor ( Bored Pile ) 

Pondasi bored pile merupakan jenis pondasi yang pada umumnya 

berbentuk silinder atau tabung, pondasi tiang bor ini cocok digunakan 

di lokasi padat bangunan dikarenakan pengerjaan pondasi tiang bor ini 

tidak menimbulkan getaran, pengerjaan dilakukan dengan melakukan 

pengeboran tanah menggunakan alat khusus. Setelah pengeboran 
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mencapai tanah keras pada kedalaman tertentu untuk menumpu beban, 

kemudian dimasukkan tabung besi ( casing ) sesuai dengan diameter 

lubang, dilanjutkan dengan pemasangan besi pondasi yang telah dirakit 

kedalam lubang bor dan diakhiri dengan pengecoran. Ukuran diameter 

dan kedalaman pondasi bored pile bergantung pada daya dukung tanah 

pengerjaan pembangunan dan beban yang ditopang diatasnya. Pondasi 

tiang bor ini banyak digunakan di konstruksi yang berada diatas 

permukaan laut ataupun ditanah rawa, seperti jembatan, dermaga dan 

Menara. Dan juga karena kekuatan dan kestabilannya yang baik maka 

banyak juga digunakan di dalam konstruksi gedung bertingkat. 

 

Gambar 2.8 Pelaksanaan pondasi bored pile, 

Sumber : Gambar lapangan. 
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c. Pondasi Kaison 

Pondasi ini merupakan pondasi yang berfungsi sebagai penopang suatu 

konstruksi atau beban yang berada diatas pondasi agar konstruksi tetap 

berada pada posisi stabil dan tidak mengalami kerusakan, bahan utama 

dalam mengerjakan pondasi kaison ialah beton dengan konstruksi 

tulangan didalamnya. Cara pengerjaan pondasi kaison dimulai dengan 

mengebor sampai menemukan titik tanah keras yang diijinkan untuk 

menumpu beban, kemudian dimasukkan konstruksi beton bertulang 

kedalam lubang bor. Konstruksi pondasi kaison banyak digunakan 

pada konstruksi yang berada diatas laut, pantai, danau ataupun tanah 

rawa.  
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Gambar 2.9 Pembangunan pondasi kaison, 

Sumber : http://pagupon.blogspot.com/2014/01/pengetahuan-pondasi-

bangunan.html 

2.3 Cara Pengerjaan Pondasi 

Didalam pengerjaan struktur pondasi, langkah kerja dalam pelaksanaan 

pembangunan pondasi tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan baik 

itu didalam hal perletakan maupun kualitas dan mutunya. Langkah kerja dari 

pengerjaan pondasi adalah sebagai berikut : 

2.3.1 Pondasi Tiang Bor ( Bored Pile ) 

Sebelum melakukan pekerjaan pondasi bored pile ini, perlu diawali 

dengan melengkapi tahapan persiapannya, diantaranya : 

1. Alat : 

a. Perlengkapan penerangan (Jika pelaksanaan di malam hari) 

b. Rotary Drilling Rig 
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Gambar 2.10 Rotary drilling rig, 

Sumber : 

https://www.liebherr.com/de/aut/produkte/baumaschinen/spezialtiefbau/drehbohrg

eraete/details/lb36.html 

c. Crawler Crane  

 

Gambar 2.11 Crawler crane,  

Sumber : http://grantsurya.co.id/crawler-crane/ 

d. Excavator 

e. Dump Truck 

f. Mata Bor (Auger, bucket atau core barrel) 
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g. Temporary casing 

2. Adapun material yang perlu disiapkan secara umum diantaranya : 

a. Beton ready mix 

b. Besi ulir 

3. Langkah Kerja : 

a) Pekerjaan persiapan dan pengukuran 

Pekerjaan pengukuran untuk menentukan titik acuan untuk titik 

pengeboran tiang pondasi yang disesuaikan berdasarkan koordinat 

gambar kerja dengan titik koordinat dilapangan. 

b) Pembuatan besi tulangan 

Pembuatan besi tulangan yang disesuaikan ukuran dan mutu 

berdasarkan gambar kerja. 

c) Pengeboran 

Pekerjaan pengeboran dilakukan bersamaan dengan perakitan tulangan 

bored pile dengan tujuan agar disaat pengeboran selesai, tulangan besi 

sudah tersedia dan siap pakai. Sebelum melakukan pengeboran, perlu 

dilakukan pemeriksaan terhadap tanah lokasi terlebih dahulu. Cek 

apakah daya dukung tanah mendukung, jika daya dukung tanah 

rendah, maka perlu disusun plat baja sebagai dudukan mesin rotary 

drilling rig agar alat berat tidak amblas kedalam tanah. Rotary drilling 

rig yang sudah berada diposisi diatas plat baja dipasang mata bor 

sebelum mengebor. Setelah pengeboran mencapai kedalaman tertentu 

dan belum mencapai kedalaman yang diinginkan akan dipasang 

temporary casing terlebih dahulu guna menghindari tanah runtuh pada 
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lubang bor sampai kedalaman tanah dengan kondisi stabil atau tidak 

terjadi longsor. Pemasangan temporary casing ini menggunakan alat 

casing drive adapter yang berfungsi untuk memasukkan temporary 

casing kedalam lubang bor. Setelah temporary casing terpasang 

didalam lubang bor, maka air akan dimasukkan kedalam lubang bor 

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keruntuhan tanah 

disekililing lubang bor. Kemudian dilanjutkan pengeboran hingga 

mencapai kedalaman tanah keras sesuai dengan hasil test tanah yang 

telah disetujui owner, dan dilakukan pengukuran kedalaman lubang 

secara keseluruhan yang telah dibor. 

d) Pemasangan tulangan bored pile 

Setelah kedalaman lubang bor didapati maka panjang tulangan bored 

pile bisa dirakit berdasarkan kedalaman lubang dan elevasi top rebar 

sesuai gambar kerja. Tulangan bored pile yang telah dirakit tersebut 

dipindahkan dan diangkat menggunakan crawler crane dan 

dimasukkan kedalam lubang bored pile, kemudian dikaitkan diatas 

casing dan tulangan selanjutnya diangkat dan diletakkan diatas 

tulangan pertama dengan memperhatikan panjang sambungan ialah 40 

dari diameter tulangan besi. Sambungan antara tulangan kemudian 

dilas. 

e) Pengecoran kedalam lubang bored pile 

Tahap pengecoran kedalam lubang bored pile dimulai setelah 

selesainya pemasangan pipa tremie untuk menghindari tercampurnya 

air tanah didalam lubang bored pile dengan beton ready mix yang akan 
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dituangkan kedalam lubang bored pile. Langkah awal didalam 

pemasangan pipa tremie, yaitu pipa yang mengatur tinggi jatuh beton 

pada saat pengecoran, dengan meletakkan penahan pipa tremie diatas 

casing, kemudian dipasang kepala tremie pada ujung pipa tremie dan 

diangkat menggunakan crawler crane. Pipa tremie kemudian 

dimasukkan kedalam lubang bor dengan memperhatikan level air 

tanah didalam lubang dan dijepit pipa tremie dengan penahan pipa 

tremie. Setelah persiapan pipa tremie selesai maka pengecoran 

menggunakan beton ready mix dapat dimulai dari dasar lubang bor 

maka air tanah didalam lubang dapat terdorong keatas karena berat 

jenis beton yang lebih besar diantara keduanya. Pipa tremie diangkat 

keatas selama pengecoran secara perlahan-lahan dengan syarat pipa 

tremie tidak berada diatas permukaan beton ready mix agar beton tidak 

tercampur dengan air tanah. Diakhir pengecoran temporary casing 

diangkat dari lubang beton. 

2.3.2 Pondasi Tiang Pancang 

Pada dasarnya pelaksanaan pondasi tiang pancang hampir sama dengan 

pondasi bored pile, perbedaan diantara kedua pelaksanaan adalah pada pondasi 

bored pile proses pengecoran dilakukan dilapangan pengeboran, sedangkan pondasi 

tiang pancang proses pengecoran dari tiang dilakukan terlebih dahulu dipabrik 

apabila pondasi tiang pancang menggunakan bahan utamanya beton. Pondasi tiang 

pancang juga tersedia dengan bahan utama baja dan kayu, berikut persiapan 

didalam pelaksanaan pondasi tiang pancang : 

1. Alat :  
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a. Theodolite + tripod 

 

Gambar 2.12 Theodolite,  

Sumber : Gambar Lapangan 

b. Crane pancang 

 

Gambar 2.13 Crane pancang, 

Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2016/08/23/pemasangan-tiang-

pancang-di-kali-gendong-dipertanyakan-warga 
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c. Hammer Diesel 

 

Gambar 2.14 Mesin diesel hammer,  

Sumber : http://fondaquip.com/diesel-pile-hammer/ 

2. Adapun material yang perlu disiapkan : 

a. Tiang pancang  

b. Perlengkapan pengelasan (kawat las) 

3. Langkah kerja : 

a) Pekerjaan persiapan 

Dimulai dengan persiapan area kerja guna dapat memudahkan 

penempatan alat berat dan tiang pancang. 

b) Pengukuran dan penentuan titik 

Titik-titik pondasi tiang pancang disesuaikan dengan hasil pengukuran 

surveyor dan gambar kerja. 

c) Mobilisasi alat berat dan material pancang 
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Pada tahap ini alat berat dan tiang pancang diarahkan kedalam lokasi 

pelaksanaan pembangunan. Tiang pancang yang sampai ke lokasi 

terlebih dahulu diperiksa tanggal pembuatan beton untuk menghindari 

masalah disaat pemancangan dan tiang pancang disusun agar 

mempermudah untuk pengangkatan disaat akan dilakukan 

pemancangan.  

d) Pemancangan 

Tiang pancang diarahkan menggunakan crane pancang ke titik yang 

telah ditentukan berdasarkan gambar kerja dan posisi hammer dari alat 

berat diatur berada pada tengah titik pancang. Setelah tiang pancang 

dipasangkan topi pile dan dimasukkan kebawah hammer diesel, tiang 

pancang harus diperiksa apakah sudah lurus dengan theodolite. Tiang 

pancang kemudian dipancang hingga mencapai kedalaman tanah keras 

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

dilanjutkan tiang selanjutnya yang disambung dengan pengelasan dan 

diberikan bahan anti karat disambungan antara kedua tiang. Setelah 

tiang pancang sudah mencapai final set, pemancangan pada titik 

tersebut dapat dihentikan. 

2.4 Metode Pile Driving Analyzer ( PDA ) 

Pile Driving Analyzer merupakan salah satu metode pengujian pada 

pondasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan data daya dukung aksial, 

keutuhan, dan efisiensi energi yang ditransfer dari tiang pondasi. Metode ini dapat 

digunakan tidak terbatas pada pondasi tiang pancang namun juga dapat digunakan 

pada pondasi tiang bor. 
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Pengujian dari PDA dilaksanakan berdasarkan prosedur dari ASTMD-

4945-1996. Teknis didalam pelaksanaan PDA dilakukan melalui pengujian dinamis 

dari tiang didasarkan pada analisis gelombang yang terjadi ketika tiang pondasi 

dipukul menggunakan palu. 

Pengukuran direkam oleh “PDA” dan dapat dianalisis dengan “Case 

Method” yang sudah umum dikenal. Adapun prosedur pelaksanaan PDA test 

sebagai berikut : 

1. Pekerjaan persiapan, meliputi : 

a. Penggalian tanah sekeliling kepala tiang apabila kepala tiang rata 

dengan permukaan tanah 

b. Perapian kepala tiang agar rata, simetris dan tegak lurus. 

c. Pemasangan instrumen strain transducer dan accelerometer 

dengan cara dibor pada sisi tiang dan saling tegak lurus dengan 

jarak minimal 1,5 diameter kepala tiang. 

d. Persiapkan palu dan cushion pada kepala tiang. 

e. Masukkan nilai kalibrasi strain transducer dan accelerometer 

kemudian periksa koneksitas peralatan pengujian secara 

keseluruhan. 

f. Masukkan data tiang dan palu pada PDA-PAX. Data seperti nomor 

identifikasi tiang, tanggal pemancangan tiang, luas penampang 

tiang, panjang tiang yang digunakan serta panjang tiang yang 

tertanam. Data palu adalah berat palu yang digunakan. 

g. Lakukan pengecekan ulang untuk memastikan pengujian telah siap 

dilakukan. 
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2. Pekerjaan pengujian, meliputi : 

a. Palu diangkat setinggi 1,5 – 2 meter dengan menggunakan alat 

crane lalu dijatuhkan ke kepala tiang. Posisi palu saat dijatuhkan 

harus tegak lurus agar kekuatan yang ditransferkan oleh palu ke 

tiang bisa maksimum. 

b. Setelah palu dijatuhkan ke kepala tiang, didapat variabel tiang yang 

diuji seperti kapasitas daya dukung tiang (RMX), energy, 

displacement, dan nilai keutuhan tiang. 

c. Setelah pengujian dilaksanakan, dilakukan Analisis menggunakan 

metode case pile analysis program untuk memperoleh load transfer 

tiang, perilaku tanah disekeliling tiang, kapasitas fraction, 

kapasitas end bearing, tegangan tekan maksimum, tegangan tarik 

maksimum serta penurunan tiang 

d. Hasil pengujian beban maksimum harus 200% dari beban rencana. 
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