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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Definisi Pondasi  

Dalam pelaksanaan pekerjaan dibagian konstruksi, pekerjaan yang 

pertama kali dilaksanakan ialah pekerjaan struktur bawah atau yang biasa 

disebut dengan pondasi dan kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan struktur 

atas. Secara umum pondasi dapat diartikan sebagai bagian bangunan konstruksi 

yang berkontak secara langsung dengan lapisan tanah dan berfungsi sebagai 

penahan bangunan tersebut dengan cara menerima dan menyalurkan beban dari 

luar dan berat bangunan konstruksi yang didirikan ke tanah yang berada 

dibawahnya. 

Pondasi tiang pancang adalah pondasi dalam yang pelaksanaannya 

dengan cara dipukul menggunakan alat yang disebut dengan hammer untuk 

mencapai kedalaman tanah tertentu yang mempunyai kapasitas daya dukung 

tinggi dan menyalurkan beban yang diterima ke tanah tersebut. Daya dukung 

tiang pancang terbagi atas dua yaitu end bearing capacity dan skin friction. End 

bearing capacity adalah daya dukung tiang pancang yang didapatkan dari 

perhitugan tekanan tiang pada bagian ujungnya, sedangkan skin friction adalah 

daya dukung tiang pancang yang berasal dari kapasitas kekuatan geser dan gaya 

yang terjadi diantara selimut tiang dengan lapisan tanah yang ada disekeliling 

tiang pancang. Skin friction terbagi dua, yaitu positive skin friction dan negative 

skin friction. Positive skin friction adalah gaya geser yang terjadi disekeliling 

tiang pancang dan dapat dipertimbangkan sebagai daya dukung tiang pancang 

untuk menahan beban yang dipikul. Positive skin friction terjadi 
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apabila selimut tiang pancang bertemu dengan tanah keras disekelilingnya. 

Negative skin friction adalah gaya geser yang tidak dapat menahan beban yang 

dipikul tiang pancang namun dianggap sebagai beban. Negative skin friction 

terjadi apabila selimut tiang pancang bertemu dengan tanah yang lunak seperti 

lumpur. 

 

2. 2  Fungsi Pondasi Tiang Pancang 

Penggunaan pondasi tiang pancang bertujuan untuk : 

a.  Mendistribusikan semua gaya akibat konstruksi yang berada di atas tanah 

ke menuju ke tanah lapisan keras. 

b.  Menahan beban vertikal, gaya lateral, gaya dinamis akibat gempa serta 

gaya uplift akibat tekanan air di dalam tanah. 

Pondasi tiang pancang biasa digunakan dalam beberapa kondisi 

tertentu, seperti apabila struktur tanah yang menopang bangunan tidak memiliki 

kapasitas daya dukung yang memadai untuk menahan semua beban.  

Pondasi tiang pancang dapat dibuat di lokasi atau di pabrik tempat 

pembuatan tiang pancang. Tiang pancang dapat digunakan apabila umur beton 

telah mencapai 28 hari. Tiang pancang beton juga harus diberikan tulangan 

yang memadai diakibatkan oleh tegangan Tarik yang terjadi pada beton lebih 

kecil dibandingkan dengan selfweight tiang pancang yang sangat besar. 

Tulangan pada tiang pancang bertujuan momen lentur yang terjadi tidak 

menyebabkan kerusakan/failure ketika proses pengangkatan ataupun 

pemancangan. 
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2.3   Kriteria dan Tipe Penggunaan Tiang Pancang 

Dalam merencanakan suatu banguan konstruksi, penggunaan jenis 

struktur bawah pada bangunan yang hendak dibangun dapat menggunakan 

berbagai jenis pondasi. Penentuan penggunaan pondasi yang hendak 

diterapkan didasari dengan beberapa pertimbangan, yaitu: 

a. Biaya pondasi yang digunakan dibandingkan dengan struktur atas; 

b. Kondisi struktur tanah lokasi tempat bangunan dibangun; 

c. Besarnya beban yang dipikul tiang pancang dan berat bangunan atas; 

d. Fungsi dan kegunaan bangunan atas yang akan ditahan oleh pondasi. 

 

2.3.1 Penggolongan Pondasi Tiang Pancang 

 Dalam pembahasan penggolongan pondasi tiang pancang, penulis 

membatasi pada pembahasan berdasarkan material yang terbuat dari 

beton dan baja. 

a. Tiang Pancang Beton   

1) Precast Reinforced Concrete Pile 

  Precast Reinforced Concrete Pile atau yang biasa disebut 

dengan Tiang Pancang Pracetak Beton Bertulang adalah tiang 

pancang beton bertulang yang diproduksi di pabrik, kemudian 

apabila telah mencapai umur 28 hari dapat diangkat dan 

dilakukan proses pemancangan. 

Tiang pancang beton pracetak dapat menahan gaya konstruksi 

yang besarnya perlu untuk dihitung dan dianalisa. Kapasitas 

Daniel Sabar Menanti Hutapea, Analisa Penggunaan Tiang Pancang pada Proyek Perumahan Satu Lantai Monde Bay 
UIB Repository©2019



10 
 
 

 

 
                      

 Universitas Interasional Batam                                    
                             

 

beban yang dapat dipikul tiang pancang beton pracetak 

tergantung pada dimensi penampang dan selimutnya sendiri. 

Tiang pancang beton pracetak mempunyai beberapa jenis 

penampang seperti segi empat, segi delapan, dan lingkaran. 

Panjang tiang pancang juga perlu diperhatikan dalam proses 

perencanaanya. Apabila panjang tiang pancang kurang, maka 

perlu dilakukan proses penyambungan. Proses penyambungan 

pada tiang pancang perlu diperhatikan agar tidak 

mempengaruhi kapasitas dan kekuatan tiang pancang itu 

sendiri. 

 

   

 
 Gambar 2.1. 

Precast concrete pile  
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.1 Tiang Pancang beton 
 

2) Precast Prestressed Concrete Pile 

 Terbuat dari beton prategang yang memakai material baja 

sebagai alat penguat serta kawat kabel yang berfungsi untuk gaya 

prategangnya. Tiang pancang beton prategang mampu memikul 

beban yang lebih besar. 
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Gambar 2.2. Precast Prestressed Concrete Pile  

 

3) Cast in Place Pile 

 Cast in Place Pile merupakan pondasi yang diproduksi in site 

melalui proses pembuatan lubang awal ke dalam tanah dan 

melakukan pengeboran tanah seperti pengeboran saat dilakukan 

investigasi/penyelidikan tanah. Pelaksanaan Cast in Place Pile ini 

terbagi atas dua cara, yaitu : 

a. Memancangkan pipa baja ke dalam tanah, kemudian pipa baja 

dicor menggunakan beton dan ditumbuk-tumbuk sambil 

menarik pipanya ke atas. 

b. Memancangkan pipa baja ke dalam tanah, kemudian dicor 

dengan beton tetapi pipa tidak ditarik keluar, melainkan tinggal 

di dalam tanah.  
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Gambar 2.3.  Cast in Place Pile 

 

a. Tiang Pancang Baja 

 

   

 Gambar 2.4. Tiang  pancang baja 

 Tiang pancang baja ini umumnya berpenampang pipa atau 

kotak. Tidak sama dengan tiang pancang beton precast, tiang 

pancang baja memiliki kekuatan sendiri yang besar. Material baja 

kuat terhadap tarik maupun tekan, sehingga tidak akan menimbulkan 

bahaya patah pada saat proses pengangkatan maupun pemancangan. 
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Penggunaan jenis ini tentu akan lebih efektif karena dapat diterapkan 

untuk kebutuhan tiang pancang yang ukurannya sangat panjang dan 

kapasitas tahanan ujung kuat. 

  

 Keuntungan Tiang Pancang Baja : 

a. Tiang pancang baja mampu menahan gaya ke atas dan 

mampu menahan kemungkinan untuk berguling atau roboh, 

karena sifat bahan materialnya yang kuat dan tidak mudah 

patah. 

b. Dikarenakan sifat bahan materialnya yang kuat, tiang 

pancang baja mempunyai kapasitas daya dukung yang 

tinggi. 

c. Proses pemasangan tiang pancang baja cukup mudah dan 

tidak sulit, yaitu apabila tiang pancang kurang panjang, maka 

dapat disambung dengan cara dilas. 

 Kerugian Tiang Pancang Baja : 

a. Tiang pancang baja sangat rentan terhadap korosi/karat. 

b. Bagian H pile rentan terhadap kerusakan dan bengkok 

apabila terjadi kesalahan dalam proses pemancangan. 

 

        2.3.2   Metode Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

   Langkah Kerja Pemancangan 
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1. Tempatkan alat pemancang tiang pada titik yang akan 

dilakukan pemancangan. Alat pemancang ini harus berdiri 

tegak terhadap muka tanah. 

2. Menentukan titik-titik letak pengikatan sebelum dilakukan 

proses pengangkutan tiang menuju alat pemancang. Setelah 

titik pengikatan telah ditentukan, dilakukan pengangkatan 

menggunakan crane dan tiang dipasangkan ke alat pemancang 

yang sudah berada di area titik pancang. 

3. Apabila tiang pancang telah berdiri, dipasang bantalan kayu 

diantara kepala penumbuk dan tiang pancang sebagai 

pelindung tiang pancang dari kerusakan akibat tumbukan 

keras yang terjadi. 

4.   Dengan pengawasan, dudukkan ujung bawah tiang pancang 

di atas titik pancang yang sudah diberikan patok. 

5. Melakukan proses pemancangan dengan pengangkatan 

terlebih dahulu lalu menjatuhkan alat pemukul (hammer) 

berkesinambungan mengenai bantalan kayu yang telah 

diletakkan di atas kepala tiang pancang tersebut. 

 

2.3.3  Kapasitas Kekuatan Tiang Pancang  

Kapasitas kekuatan tiang pancang dapat dihitung melalui pendekatan 

statis dan dinamis, yaitu : 

 Metode Statis 
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Perhitungan daya dukung dengan metode statis ialah dengan 

menjumlahkan tahanan ujung (Qb) dan tahanan samping (Qs). Pada 

umumnya, secara empiric  pemancangan yang dikorelasi ialah tahanan tanah 

terhadap penetrasi STP ataupun sondir. Pada pelaksanaan kerja praktek data 

yang diperoleh adalah data penyelidikan tanah (SPT), maka penulis 

membatasi hanya pada perhitungan berdasarkan nilai SPT. 

a. Perumusan daya dukung dengan nilai SPT 

- Daya dukung dasar tiang (qb) = 30Nd limit (max.1500t/m2) 

Dimana : 

N     = 50 

dlimit (untuk tiang pancang)  = 0.85 

- Friksi (Fs)     = L x Cu x α 

Dimana : 

L     = Panjang lapisan tanah (m) 

C     = Kohesi undrained (t/m2)  

α     = Koefisien adhesi antara  

         tanah dan tiang 

- Qu     = Qb + Qs 

     = ( Ab x qb ) + ( As x Fstotal ) 

Dimana : 

Ab     = Luas penampang tiang 

Qb     = Daya dukung dasar tanah 

As     = Keliling selimut tiang 
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Fstotal     = Friksi total 

- Qall     = Qu / Sf 

Dimana : 

Qu     = Daya dukung tiang (ton) 

Sf     = Safety factor 2 

Tabel 2.1 Koefisien perhitungan tiang pancang 

Α SPT C 

1 2 0,25 

0,96 2-4 0,25-0,5 

0,75 4-8 0,5-1 

0,475 8-15 1-2 

0,33 
15-30 

2 
>30 

 

2.3.4 Jenis Pondasi Berdasarkan Metode Konstruksinya 

A. Drilled ( Pengeboran) 

Kelebihan: 

• Sistem pengeboran tidak memiliki dampak yang dapat menggangu 

keadaan lingkungan sekitarnya karena tidak adanya getaran yang 

keras dan kebisingan atau kegaduhan yang ditimbulkannya. 

• Sangat sesuai untuk jenis pondasi yang memerlukan diameter yang 

besar. 
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• Menyesuaikan dengan kebutuhan pondasi yang diperlukan sehingga 

dapat dicetak. 

Kekurangan: 

• Relatif lebih sulit dikerjakan karena proses cetaknya terjadi 

dilapangan secara langsung 

• Dikarenakan memerlukan beragam alat bantu dalam proses 

pengerjaannya, maka system ini memakan biaya yang relatif lebih 

besar. 

• Karena dicetak secara langsung dilapangan, tentunya lumpur dapat 

menjadi suatu kendala dalam proses percetakannya. 

• Proses pengerjaannya memerlukan waktu yang agak lama. 

 

B. Pemancangan 

Kelebihan: 

• Karena dibuat difabrikasi, mutu dan kualitas akan terjaga karena 

adanya standarisasi oleh pabrik yang membuat. 

• Dalam proses pengerjaannya, tidak akan dipengaruhi oleh air dan 

lumpur sehingga mutu dan kualitas tetap terjaga 

• Sistem pemancangan pengerjaannya relatif lebih gampang dan 

praktis. 

• Dapat diketahui daya dukung tiang melalui beberapa rumus/metode. 

 

Kekurangan: 
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• Sistem pemancangan memiliki dampak negatif bagi lingkungan 

sekitar karena dalam proses pengerjaannya menyebabkan kebisingan 

dan adanya getaran yang ditimbulkan sehingga dapat mengganggu 

bangunan gedung disekelilingnya dan orang disekitar lokasi proyek. 

• Untuk pondasi yang berdiamater agak besar, proses pemancangan 

cenderung susah untuk dilakukan. 

• Akan berakibat fatal dan dapat menyebabkan kerusakan pada tiang 

pancang apabila terjadi kesalahan metode pemancangan dalam 

proses pengerjaannya. 

• Memerlukan proses penyambungan apabila tinggi tiang pancang 

kurang dan proses penyambungan cenderung susah dan memerlukan 

alat bantu serta waktu dalam proses pengerjaannya. 

• Adanya waktu tambahan yang diperlukan untuk proses pemotongan 

tiang pancang. 

 

C. Tekan (Pressed) atau Jack in pile 

Jack Inpile merupakan jenis pondasi tiang pancang dengan metode 

pelaksanaannya menggunakan metode tekan agar bisa masuk menuju 

lapisa tanah yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam proses 

pemancangannya ialah dongkrak hidraulis dan diberikan penambahan 

beban counterweight. Pemberian bebab counterweight bertujuan agar 

pada saat proses pemancangan tidak akan menimbulkan getaran. Tekanan 

pada dongkrak dapat dibaca secara langsung yang berguna untuk 
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mengetahui kedalaman tiang pancang tersebut. Pembacaan kedalaman 

tiang pancang tersebut melalui manometer. Tes sondir ataupun boring 

diperlukan untuk dilakukan sebelum dilaksanakannya proses 

pemancangan. Dengan dilaksanakannya tes sondir, maka dapat diketahui 

rerata kedalaman tanah keras dan akan dibandingkan dengan panjang 

tiang yang telah direncanakan sebelumnya. Keunggulan dari penggunaan 

jack in pile adalah alat tersebut dapat digunakan dengan berbagai ukuran 

mulai dari 200 x 200 mm hingga ukuran 500 x 500 mm. Selain itu, 

pengiriman alat ini termasuk kategori mudah dan proses pelaksanaan jack 

in pile tidak menyebabkan keretakan di daerah kepala tiang pancang. 

  

Kelebihan: 

• Tidak menimbulkan getaran dan kegaduhan  

• Pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air tanah 

• Tidak menimbulkan kerusakan pada pondasi akibat benturan. 

• Berdasarkan rumus tiang  daya dukung dapat diperkirakan 

• Pemeriksaan mengenai kualitas dan kekuatan pondasi sangat terukur 

dan disesuaikan dengan standarisasi pabrik. 

• Prose pemancangan menjadi lebih mudah, cepat dan praktis. 

Kekurangan: 

• Dalam proses pelaksanaannya, apabila tiang pancang kurang panjang 

maka alat ini memerlukan tambahan alat yang berfungsi sebagai 

penyambung khusus. 
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• Diperlukan waktu yang lama bila terjadi pemotongan tiang. 

• Penggunaan system ini sangat tidak relevan untuk pondasi yang 

memerlukan diameter besar. 

• Untuk menekan pondasi diperlukan mesin hydraulik press.   

 

 

 

 

 

 
                 Gambar 2.5.  Alat Tekan Jack in File  
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