
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Mekanika Tanah 
 

Tanah adalah pondasi dasar dari pondasi pendukung suatu bangunan, juga 

merupakan bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri, atau kadang kala bisa 

menjadi sumber penyebab gaya luar pada bangunan. Mengingat hampir semua 

bangunan itu dibuat di atas atau di bawah permukaan tanah, maka harus dibuat 

pondasi yang dapat memikul beban atau gaya yang bekerja pada bangunan. 

Untuk menyesuaikan tanah yang akan digunakan sebagai tanah pondasi, 

harus diketahui kekuatan daya dukung dari tanah itu sendiri serta kemungkinan 

terjadinya penurunan akibat gaya luar, pengaruh tinggi muka air tanah, juga harus 

mempertimbangkan kesulitanan atau hambatan yang mungkin akan timbul selama 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

 
 

2.1.1 Klasifikasi Tanah 
 

Secara umum tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tanah 

berpasir dan tanah berlumpur/berlempung. Penggunaan tanah jenis pasir cenderung 

lebih stabil dari pada tanah jenis lempung dalam hal sebagai bahan konstruksi. 

Untuk mengetahui kekuatan daya dukung dari tanah yang akan digunakan sebagai 

tanah pondasi harus melalui pengamatan dan pengujian tanah secara langsung di 

lapangan konstruksi. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Tanah Berdasarkan “Unified Classification” 
 
 

(Dr. Ir. Sosrodarsono Suyono, Kazuto Nakazawa, 2000) 
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2.1.2 Gaya Geser Tanah 
 

Gaya geser tanah adalah suatu gaya desakan yang timbul akibat dari 

pembebanan yang terjadi di atas permukaan tanah itu. Nilai gaya geser tanah harus 

diperhitungkan dalam pertimbangan suatu pekerjaan galian seperti pekerjaan 

pondasi. 

Karakteristik gaya geser tanah bisa diketahui dari persamaan berikut; 
 
 
 

𝜏𝑓  = 𝑐 + 𝜎 𝑡𝑎𝑛𝜙 
 

dimana, 
 

c : kohesi tanah yang sebenarnya 
 

ϕ : sudut geser tanah 
 

ϭ : tegangan normal yang bekerja 
 
 

Pada Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa ketika terjadi tegangan geser 

yang diikuti tegangan normal pada permukaan tanah, maka akan mengakibatkan 

deformasi sehingga nilai τf  naik seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.2. 

Pada Gambar 2.3 memperlihatkan karakteristik tegangan pada tanah yang 

mengalami gaya geser dengan kondisi atau jenis tanah yang berbeda-beda. 
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Gambar 2.1 Geseran Dari Tanah 
 
 

Gambar 2.2 Tegangan Geser Dan Regangan 
 
 

Gambar 2.3 Tegangan Karakteristik Tanah 
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2.1.3 Kemampatan Tanah 
 

Kemampatan tanah adalah suatu karakteristik tanah yang akan 

menentukan besarnya deformasi yang akan terjadi pada tanah akibat pembebanan. 

Hal ini dikarenakan berat isi tanah yang mengalami penyusutan pori, sehingga bisa 

berakibat terjadinya penurunan pada tanah pondasi. 

Pada Gambar 2.4 menunjukan bahwa besar nilai kemampatan tanah 

tergantung dari jenis dan tekanan yang terjadi pada tanah itu. 

Gambar 2.4 Tekanan (tegangan efektif) dan Angka Pori 
 
 

Kemampatan tanah dinyatakan dengan koefisien kemampatan dan indeks 

pemampatan Cc. 

1 

𝑚𝑣  = − 
1 + 𝑒

 

Cc = − 
𝑑𝑒

 

𝑑𝑒 

𝑑𝑝 

𝑑(𝑙𝑜𝑔10𝑝) 
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𝑠 

 
 

2.1.4 Permeabilitas Tanah 
 

Permeabilitas tanah merupakan salah satu karakteristik yang penting untuk 

memperkirakan volume air rembesan pada pekerjaan galian sedalam muka air tanah 

atau lebih dalam. Koefisien permeabilitas k tergantung dari jenis serta kerapatan 

tanah. 

Dengan menganggap bahwa butir-butir tanah itu berbentuk bola dengan 

diameter yang sama, permeabilitas tanah dapat dirumuskan sebagai berikut; 

 
 

𝑘 =  𝐷2  . 
𝛾𝑤 

𝜂 

𝑒3 
. 
1 + 𝑒 

 

. 𝐶 

 

dimana, 
 

Ds : diameter rata-rata butir tanah 
 

γw : berat isi air 
 

η : koefisien viskositas air 
 

e : angka pori 
 

C : konstanta anggapan bentuk butir tanah 
 
 
 

Tabel 2.2 Koefisien Permeabilitas Secara Kasar 

(Dr. Ir. Sosrodarsono Suyono, Kazuto Nakazawa, 2000) 
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2.1.5 Kapasitas Dukung Tanah 
 

Kapasitas dukung tanah adalah kekuatan dari tanah itu sendiri yang akan 

digunakan sebagai tanah pondasi untuk menopang pondasi pendukungnya dalam 

memikul beban bangunan dan  gaya luar lainnya. 

Tanah bisa mengalami deformasi akibat pembebanan, sehingga 

menyebabkan penurunan tanah pondasi dan akan terus mengalami penurunan 

meskipun bebannya tidak bertambah. Beban yang berkaitan dengan titik dimana 

penurunan mulai menjadi besar dengan cepat seperti diperlihatkan pada Gambar2.5 

dinamakan kapasitas dukung batas dari tanah pondasi. 

Kapasitas dukung batas yang dapat di berikan oleh tanah pondasi untuk 

pondasi menerus lurus dengan lebar dasar pondasi diberikan dalam persamaan 

berikut yang diusulkan oleh Ohsaki berdasarkan statistik percobaan pembebanan 

yang merupakan modifikasi dari rumus Terzaghi. 

 
 

𝑞 = 𝛼 . 𝑐 . 𝑁𝑐  . + 𝛽 . 𝛾 . 𝐵 . 𝑁𝛾  + 𝛾 . 𝐷𝑓  . 𝑁𝑞 

 

 
Dengan α, β adalah suatu factor bentuk yang mempunyai harga seperti 

diberikan pada Table 2.3 dan koefisien daya dukung yang mengalami perubahan 

diperlihatkan dalam Table 2.4. 

 

Gambar 2.5 Kapasitas Dukung Tanah Pondasi 
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Tabel 2.3 Faktor Bentuk Pondasi   
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dr. Ir. Sosrodarsono Suyono, Kazuto Nakazawa, 2000) 

 
 
 

Tabel 2.4 Koefisien Kapasitas Dukung Dari Ohsaki 

(Dr. Ir. Sosrodarsono Suyono, Kazuto Nakazawa, 2000) 
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2.1.6 Kemantapan Lereng 
 

Bila tanah digali dari permukaan sampai ke dasar pondasi bangunan yang 

akan dibangun, maka terdapat banyak hal dimana sulit untuk memotong tanah 

pondasi dengan tegak lurus ke arah bawah tanpa suatu dinding penahan tanah yang 

direncanakan dengan cermat. 

Seperti terlihat pada Gambar 2.6, bila tegangan vertikal meningkat 

sehubung dengan bertambahnya kedalaman galian, maka lingkaran lengkung makin 

mendekati garis keruntuhan. 

 
 

Gambar 2.6 Tinggi Tahanan Sendiri 
 
 

Pada kedalaman yang lebih besar maka permukaan galian tidak dapat 

menahan pada bagian dasarnya dan h ini disebut tinggi penahan sendiri Hc, yang 

diberikan dalam persamaan berikut; 

 
 

2 . 𝑐 𝜋 𝜙 
𝐻𝑐 = 

𝛾 
. tan(

4 
+  

2 
) 
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Dalam analisa kemantapan lereng dengan permukaan gelincir yang 

diasumsi sebagai lengkungan lingkaran, maka gaya yang mendorong massa tanah 

diatas lengkungan lingkaran sehingga menggelincir harus dibandingkan dengan 

gaya geser sepanjang lengkungan lingkaran yang menahan longsoran itu. Metode 

irisan biasanya digunakan untuk perbandingan antara gaya dorong dan gaya 

penahan, seperti terlihat pada Gambar 2.7. 

 
 

Gambar 2.7 Metode Irisan 
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2.2 Survei Lapangan Konstruksi 
 

Maksud survei lapangan adalah untuk mengetahui hal-hal yang penting 

bagi penyelidikan keseluruhan daerah. Survei diperlukan juga untuk mendapatkan 

gambaran mengenai topografi daerah, corak geologi, tanah dan air tanah beserta 

kepastian mengenai data yang telah ada mengenai daerah itu. 

Survei harus dilakukan tahap demi tahap, dari tahap yang kasar sampai 

dengan tahap paling mendetail. Tindakan-tindakan survei yang akan dilakukan 

kemudian adalah bergantung pada hasil penyelidikan tanah pondasi pada tahap 

terdahulu. 

 
 

2.2.1 Karakteristik Topografi 
 

Dengan melihat data karakteristik topografi yang bisa didapatkan dari peta 

topografi, secara garis besar bisa diketahui sifat-sifat teknis tanah pondasi pada 

suatu daerah. Dalam merencanakan suatu pekerjaan konstruksi terutama dalam 

pekerjaan galian seperti pondasi, pengetahuan karakteristik topografi sangat 

penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat permasalahan pada tanah yang 

akan digunakan sebagai media konstruksi suatu bangunan. 

Suhendry, Analisa Konstruksi Pondasi Bore-pile Proyek Puri Khayangan Residence, 2018
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Tabel 2.5 Klasifikasi Topografi Untuk Tanah Pondasi 

 
(Dr. Ir. Sosrodarsono Suyono, Kazuto Nakazawa, 2000) 
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2.2.2 Pengambilan Contoh Tanah Dan Pengujian Tanah 
 

Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengetahui karakteristik 

suatu tanah pondasi yang lebih teliti adalah dengan cara melakukan pengeboran 

pada titik letak konstruksi untuk mengambil contoh tanah yang kemudian akan 

diujikan didalam laboratorium. 

Contoh tanah yang telah diambil harus diberi tanggal dan dalamnya 

pengambilan dengan tulisan yang jelas. Kadar air contoh tanah harus dijaga supaya 

tidak berubah sampai diadakan pengujian. Pengujian contoh tanah sedapat mungkin 

dilakukan sesudah contoh diambil, karena bilamana disimpan agak lama, maka 

testur tanah dapat berubah oleh pengaruh suhu, perubahan kimia atau perubahan 

kadar air. 

Hasil pengujian contoh tanah ditulis pada lembar laporan Log of Boring, 

Gambar 2.8 adalah contoh lembar laporan uji pengeboran tanah. 
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(httpgookinsoftware.comborings4docstutorialboringlog.html) 

 
Gambar 2.8 Contoh Lembar Laporan Uji Pengeboran Tanah. 
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2.3 Perencanaan Pondasi 
 

Dalam merencanakan suatu pondasi bangunan terlebih dahulu harus 

diketahui pembebanan yang akan dipikul oleh pondasi itu sendiri serta kekuatan 

daya dukung yang diberikan tanah pondasi. 

Dengan mengetahui beban yang akan disalurkan dari struktur atas ke 

pondasi dan kekuatan daya dukung pada tanah pondasi maka bisa direncanakan 

jenis dan dimensi pondasi yang akan digunakan untuk konstrusi bangunan. 

 
 

2.3.1 Beban Rencana 
 

Beban yang harus dipikul oleh struktur pondasi pada umumnya adalah dari 

hasil analisis struktur atas yang telah terlebih dahulu dilakukan. Beban-beban yang 

bekerja pada struktur dapat berupa berat sendiri struktur / beban mati, pengguna 

atau fungsi dari struktur / beban hidup, juga tidak menutup kemungkinan adanya 

beban-beban lain seperti beban gempa, angin, tekanan tanah maupun gaya keatas. 

Dalam perencanaan suatu struktur pondasi, perlu diketahui data-data 

seperti besarnya beban, arah beban, lokasi beban bekerja, sentris atau eksentris 

terhadap elemen pondasi serta sumber beban tersebut. Selanjutnya informasi- 

informasi tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk penentuan besarnya beban 

yang mungkin terjadi pada satu titik pondasi. 
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Tabel 2.6 Beban Mati  Bahan dan Komponen Gedung 

(Dr. Ir. Sosrodarsono Suyono, Kazuto Nakazawa, 2000) 
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Tabel 2.7 Beban Hidup Pada Lantai Gedung 
 

 
(Dr. Ir. Sosrodarsono Suyono, Kazuto Nakazawa, 2000) 
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2.3.2 Hasil Uji Tanah 
 

Salah satu parameter penting dalam proses perencanaan suatu elemen 

pondasi adalah daya dukung tanah, serta lokasi kedalaman tanah keras. Dengan 

diketahuinya besar daya dukung tanah maka dapat dihitung besar kapasitas pondasi 

yang akan dipilih. 

Salah satu jenis penyelidikan tanah tanah di lapangan yang sering 

digunakan adalah SPT (Standard Penetration Test ). Hasil dari uji SPT adalah 

berupa nilai NSPT yang dapat memberikan indikasi kekakuan tanah dan dapat 

dihubungkan dengan rumus-rumus empiris untuk memperoleh data sifat mekanik 

tanah. 

 

 
 

Gambar 2.9 Pengujian SPT 

(Agus Setiawan, S.T., M.T., 2016) 
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2.3.3 Penentuan Jenis dan Dimensi Pondasi 
 

Pemilihan jenis pondasi yang tepat harus mempertimbangkan kemudahan 

dalam pelaksanaan, biaya konstruksi, dan kinerja pondasi tersebut. Suatu pemilihan 

jenis pondasi dapat dikatakan optimal apabila dapat dikerjakan dengan mudah 

dengan biaya konstrusi minimum dan kinerja pondasi tercapai. Disamping itu faktor 

lingkungan juga harus dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan jenis pondasi 

yang akan dikerjakan. 

Dalam tahap menentukan dimensi dari pondasi, meliputi kedalaman dasar 

pondasi, daya dukung pondasi, hingga ukuran penampang. Apabila kedalaman 

dasar pondasi telah ditentukan maka selanjutnya ukuran pondasi harus dihitung 

untuk memikul beban rencana yang disalurkan oleh struktur atas. 

 
 

Tabel 2.8 Syarat Penentuan Jenis Pondasi 
 

(www.untungsuprayitno.wordpress.com) 
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2.3.4 Uji Pembebanan 
 

Untuk pondasi dangkal beton bertulang yang dicor ditempat, perlu 

dilakukan kontrol terhadap mutu kuat tekan beton cor. Tingkat kelecakan adukan 

beton juga dapat dikontrol dengan melakukan tes slump. 

Untuk mendapatkan kinerja yang sesungguhnya dari suatu elemen pondasi, 

maka terkadang dapat dilakukan uji beban. Beban diberikan pada satu elemen 

pondasi dan dilakukan pengukuran perpindahan vertikal (settlement) dari titik 

pondasi tersebut. Hasil yang diperoleh dari uji beban berupa grafik antara beban 

dan perpindahan yang terjadi. Suatu elemen pondasi dapat diterima apabila dapat 

memikul beban rencana tanpa mengalami perpindahan yang besar. Pada umumnya 

uji beban dilakukan hingga dua atau tiga kali dari beban rencana, dengan besar 

perpindahan dibatasi maksimum 20mm. 

 
 

 
 

Gambar 2.10 Loading Test Setting 

(www.biggerpockets.com) 
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Jenis uji beban lain untuk pondasi dalam yang berkembang belakangan ini 

adalah dengan menggunakan pengujian dimanis metode PDA (Pile Driving 

Analysis). Pengujian ini dilakukan dengan menempatkan dua pasang sensor ke 

kepala tiang pondasi, yang terdiri dari pengukur regangan (transducer) dan 

pengukur kecepatan (accelerometer) yang dipasang di tiang pondasi. Sensor yang 

ditempatkan pada pondasi akan menghasilkan besaran gaya sebagai hasil kali 

besaran regangan terukur dari transducer regangan dengan modulus elastisitas dan 

luas penampang tiang. 

 
 

 

 
 

Gambar 2.11 PDA Test Setting 

(www.ilmutekniksipil.com) 
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2.4 Jenis dan Tipe Pondasi 
 

Suatu elemen pondasi harus mampu mendistribusikan dan 

mentransmisikan beban-beban mati maupun beban-beban dinamik dari struktur atas 

ke lapisan tanah keras, sehingga tidak terjadi perbedaan penurunan yang besar. Pada 

umumnya jenis pondasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu 

pondasi dangkal (kedalaman pondasi tidak sampai 2 meter dari permukaan tanah) 

dan pondasi dalam (kedalaman pondasi lebih dari 2 meter dari permukaan tanah). 

Pondasi dangkal terdiri dari beberapa tipe, antara lain pondasi tapak, 

pondasi lajur, dan pondasi rakit. Jika sebuah elemen pondasi memikul sebuah beban 

kolom tunggal, maka pondasi tersebut dinamakan sebagai pondasi tapak. Bila 

kolom terletak dalam satu garis dan terletak berdekatan maka dapat dipilih alternatif 

jenis pondasi lajur. Pada kondisi lapisan tanah yang memiliki daya dukung rendah, 

biasanya diperlukan dimensi pondasi yang lebih besar, maka alternatifnya dapat 

dipilih jenis pondasi rakit. 

Pondasi dalam yang sering dijumpai adalah tipe pondasi tiang pancang, 

dan tipe pondasi tiang bor (bore-pile). Pada beberapa kondisi yang dijumpai 

dilapangan, terkadang lapisan tanah keras sebagai dasar pondasi, terletak cukup 

dalam dari lapisan muka tanah, sebagai alternatifnya dapat dipilih sistem pondasi 

dalam berupa tiang pancang atau tiang bor. 
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2.4.1 Pondasi Tapak (plate foundation) 
 

Pemilihan dimensi dari pondasi tapak harus mempertimbangkan tegangan 

yang timbul pada tanah sehingga tidak melampaui batas tengangan izin tanah. 

Disamping itu, tegangan minimum yang timbul pada tanah hendaknya hanyalah 

tegangan tekan, karena tanah sangat lemah terhadap tegangan tarik. 

 
 

 
 
 

Gambar 2.12 Pondasi Tapak 

(www.slideshare.net) 
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2.4.2 Pondasi Lajur (strip foundation) 
 

Pondasi jenis ini hampir mirip dengan pondasi lajur batu kali pemikul 

dinding bata, hanya saja terdapat kolom-kolom struktur pada tiap interval tertentu, 

disamping itu pondasi ini juga mampu memikul momen. 

 

 
 

Gambar 2.13 Pondasi Jalur 

(www.proyeksipil.blogspot.com) 
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2.4.3 Pondasi Rakit (raft foundation) 
 

Ada beberapa jenis pondasi rakit yang biasa digunakan, antara lain jenis 

pelat datar dan jenis pelat dengan balok. Beban dan jarak antar kolom menentukan 

besaran momendan gaya geser pada pondasi rakit, yang tentunya memiliki efek 

terhadap ketebalan pondasi. Apabila ketebalan pondasi rakit tidak lebi dari 400 mm 

biasanya dapat digunakan sistem pelat datar. Untuk beban yang lebih berat, pada 

umumnya dapat ditambah balok-balok pada sistem pelat pondasi rakit. 

 
 

 

 
 

Gambar 2.14 Pondasi Tikar 

(www.mscivil.blogspot.com) 
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2.4.4 Pondasi Tiang Pancang (stake pile) 
 

Keuntungan dari penggunaan pondasi tiang pancang pracetak antara lain 

adalah terjaminnya mutu beton tiang pancang serta waktu pelaksanaan dapat lebih 

cepat. Namun demikian juga terdapat beberapa kekurangan antara lain kebisingan 

dan getaran yang timbul saat pemancangan serta kesulitan dalam masalah 

transportasi tiang. 

 

(www.ilmutekniksipil.com) 
 

Gambar 2.16 Pondasi Tiang Pancang 
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2.4.5 Pondasi Tiang Bor (bore pile) 
 

Pondasi tiang bor dikerjakan secara langsung dengan cara pengeboran 

kemudian dicor ditempat setelah proses penulangan. Besar diameter dan kedalaman 

galian dan juga sistim penulangan beton bertulang didesain berdasarkan daya 

dukung tanah dan beban yang akan dipikul. 

 
 
 

(www.solusibetonreadymix.com) 
 

Gambar 2.17 Pondasi Tiang Bor 
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2.5 Daya Dukung Pondasi 
 

Dalam merencanakan suatu pondasi perlu diperhitungkan kekuatan daya 

dukung dari pondasi itu. Untuk menentukan kekuatan daya dukung penghabisan 

(Qu) pada pondasi bore-pile bisa menggunakan persamaan M.J. Tomlinson, sebagai 

berikut; 

Qu = Qb + Qs 
 

atau 
 

Qu = Ab.qb + As.fs 
 

Dimana, 
 

Ab = luas penampang pondasi 

As = luas selimut pondasi 

qb = tahanan dasar tiang 

fs = tahanan friksi 

 
 

Sedangkan untuk menentukan daya dukung diijinkan (Qa) pondasi bore- 

pile yang diijinkan, daya dukung ultimate (Qu) harus dibagikan dengan suatu angka 

keamanan (Safety Factor). 

Suhendry, Analisa Konstruksi Pondasi Bore-pile Proyek Puri Khayangan Residence, 2018
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