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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pondasi 

Bagian bangunan artifisial yang rendah dari struktur yang 

mentransmisikan beban struktur ke tanah disebut pondasi atau struktur yang 

mengalihkan muatan ke bumi. Pondasi struktur selalu dibangun di bawah 

permukaan tanah sehingga dapat meningkatkan stabilitas lateral struktur. Ini 

mencakupa bagiana struktura dia bawaha permukaana tanaha dan dibanguna, sehinggaa 

membaerikan permukaana yanga tegaas dana tinggia untuka mentransmisikana bebana 

struktura padaa areaa tanaha yanga luasa yanga terbaringa dia bawahnyaa. Pondasia 

merupakana salaha sataua faktora yanga terpentinga dalama sebuaha kekuatana bangunana, 

apabilaa pondasia tidaka kokoha makaa kemungkinana bangunana roboha sangatlaha 

besara. Perhitungana pondasia harusa berdasarkana kondisia tanaha dia lapangana, dana 

untuka mengetahuia kondisia tanaha tersebuta harusa dilakukana pengecekana 

menggunakana alata yanga bernamaa sondira maupuna SPTa.  Persyaratana umuma yanga 

harusa dipenuhia oleha pondasi aantara laina : 

a. Terhadapa tanaha dasara, pondasia harusa mempunyaia bentuka, ukurana 

dana struktura sedemikiana rupaa sehinggaa tanaha dasara mampua 

memikula gaya-gayaa yanga bekerjaa dan penurunana yanga terjadia tidaka 

boleha melebihi peraturan konstruksi, kalau terjadi itu akan 

membahayakan bangunan yang ada di atas pondasi tersebut. 

b. Terhadapa struktura pondasia sendiria, struktura pondasia harusa cukupa 

kuata sehinggaa tidaka pecaha akibata gayaa yanga bekerjaa. Pemilihana 
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jenisa pondasia yanga akana digunakana sebagaia struktura bawaha (Sub 

Structure) dipengaruhia oleha berbagaia faktora antaraa laina kondisia 

tanaha dasara, bebana yanga diterimaa pondasia, peraturana yanga berlakua, 

biayaa, kemudahana pelaksanaannya dana sebagainyaa. 

(Gunawana, 1983a) menyatakana bahwaa pondasia merupakana suatua 

bangunana konstruksia yanga digunakana untuka meletakkana dana meneruskana 

bangunana atasa (uppera structure/supera structurea) kea dasara tanaha dengana dayaa 

dukunga yanga cukupa kuata untuka menahannyaa. Oleha karenaa itua, dalama mendesaina 

pondasia bangunana harusa diperhitungkana secaraa matanga yanga dapata menjamina 

kestabilana bangunana terhadapa berata sendiria, beban-bebana bangunana yanga 

mendukunga dana gaya-gayaa luara lainnyaa sepertia tekanana angina, gempaa bumia dana 

laina sebgainyaa dana tidaka boleha terjadia penurunana pondasia daria batasa tertentua. 

Tabel 2.1 : Maximuma Permissiblea Settlementa 

Limiting Factor or Type of 
Structure 

Maximum Allowable Settlement 
Differential Total (in.) 

Drainage of floors 
Stacking warehouse lift trucks 
Tilting of smokestacks, silos 
Framed structure, simple 
Framed structure, continuous 
Framed structure with 
diagonals 
Reinforced concrete structure 
Bricks walls,one-story 
Brick walls, high 
Cracking of panel walls 
Cracking of plaster 
Machine operation, noncritical 
Crane rais 
Machines, critical 

0.01-0.02L 
0.01L 
0.004B 
0.005L 
0.002L 
0.0015L 
 
0.002-0.004L 
0.001-0.002L 
0.0005-0.001L 
0.003L 
0.001L 
0.003L 
0.003L 
0.0002L 

6-12 
6 
3-12 
2-4 
1-2 
1-2 
 
1-3 
1-2 
1 
1-2 
1 
1-2 
 

*L adalaha jaraka antaraa koloma yanga berdekatana, B adalaha lebara permukaana 

(sumber : (Evett, Cheng Liu and Jack B.)) 
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Kegagalana fungsia pondasia dataa dia sebabkana oleha “base-shearfailurea” 

ataua penurunana yanga berlebihana dana sebagaia akibatnyaa dapata timbula kerusakana 

structurala padaa kerangkaa bangunana ataua kerusakana laina sepertia temboka retaka, 

lantaia ubina pecaha dana pintua jendelaa yanga sukara dibukaa. 

Agara dapata dia hindaria kegagalana fungsia pondasia, makaa pondasia bangunana 

harusa dia letakkana padaa lapisana tanaha yanga cukupa keras/padata sertaa kuata 

mendukunga bebana bangunana tanpaa timbula penurunana yanga berlebihana, dana untuka 

mengetahuia letaka/ kedalamana lapisana tanaha padata dengana dayaa dukunga yanga 

cukupa besara, makaa perlua dilakukana penyelidikana tanaha. 

 

2.2 Klasifikasi Pondasi 

2.2.1 Pondasi Dalam (Deep Foundation) 

Menuruta Dr.Ir.L.D.Wesley dalama bukunyaa Mekanikaa Tanaha 1, pondasia 

dalama seringkalia diidentikkana sebagaia pondasia tianga yaitua suatua struktura pondasia 

yanga mampua menahana gayaa orthogonala kea sumbua tianga dengana menyerapa 

lenturana. Pondasia tianga dibuata menjadia satua kesatuana yanga monolita dengan 

menyatukana pangkala tianga yanga terdapata dibawaha konstruksia dengana tumpuana 

pondasia. 

Untuka keperluana perencanaana, tianga dapata dibagia menjadi dua golongan : 

A. Tiang yang tertahan pada ujung (end bearing pile atau point 

bearing pile) 

Tianga semacama inia dimasukkana sampaia lapisana tanaha kerasa, 

sehinggaa dayaa dukunga tanaah untuka pondasia inia lebiha ditekankan 

apada tahanana ujungnyaa. Untuka tianga tipae ini harusa diperhatikana 
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bahwaa ujunga tianga harusa terletaka padaa lapisana kerasa. Lapisana keras 

ini boleha dari bahana apapuna, meliputia lempung kerasa sampai 

batuana keras. 

B. Tianga yanga tertahana oleah pelekatana antaraa tianga dengana tanaha 

(friction pile) 

Kadang-kadanga diketemukana keadaana tanaha dimanaa lapisana keraas 

sangata dalama sehinggaa pembuatana tianga sampaia lapisana tersebuta 

sukara dilaksanakana. Makaa untuka menahana bebana yanga diterimaa 

tianga, mobilisasia tahanana sebagiana besara ditimbulkana oleha gesekana 

antaraa tianga dengana tanaha (skin friction). Tianga semacama ini 

adisebut friction pile ataua jugaa seringa disebuta sebagaai tianga terapunga 

(floating piles). Pondasia dalama seringa dibuata dalama bentuka tianga 

pancanga maupuna kaisona (D/B ≥ 4). 

 

2.2.2 Pondasi Dangkal (Shallow Foundation) 

Dinamakana sebagai alas, telapaka, telapaak sebar/apondasi rakiat (Mats). 

Kedalamana pondasia dangkala padaa umumnyaa D/B ≤ 1 tetapia mungkina agaka lebiha. 

Terzaghi mendefinisikana pondasai dangkala sebagaia berikuta : 

a. Apabilaa kedalamana pondasia lebiha kecila ataua samaa dengana lebaar 

pondasia, makaa pondasia tersebuta bisaa dikatakana sebagaia pondasi 

adangkal. 

b. Anggapana bahwaa penyebarana tegangana padaa struktura pondasia ke 

tanaha dibawahnyaa yanga berupaa lapisana penyanggaa (bearing 

stratum) ≤ lebara pondasia. 
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Padaa umumnyaa pondasia dangkala berupaa pondasia telapaka yaitua pondasai 

yanga mendukunga bangunana secaraa langsunga padaa tanaah pondasia, bilamanaa 

terdapata lapisana tanaha yanga cukupa tebala dana berkualitasa baika yanga mampua 

mendukunga suatua bangunana padaa permukaana tanaha. 

 

2.3 Pondasi Tiang Pancang ( Pile Foundation ) 

Jenis dasar pondasi pertama merupakan pondasi tiang pancang, yang 

terdiri dari anggota struktur panjang, ramping, prefabrikasi yang didorong atau 

dimasukkan ke dalam tanah, engineer menggunakan tiang di darat dan di laut 

untuk mendukung berbagai jenis struktur. Tiang terbuat dari berbagai bahan dan 

diameter yang tidak rata serta panjang sesuai kebutuhan masing-masing proyek. 

Tiang pancang dapat dibagi kedalam beberapa kategori (Bowles, 1991) 

antara lain: 

A. Tiang Pancang Kayu 

Tiang kayu telah digunakan selama ribuan tahun dan terus menjadi 

pilihan yang baik untuk banyak aplikasi. Tiang kayu terbuat dari 

batang pohon lurus. banyak jenis pohon yang berbeda telah 

digunakan untuk membuat tiang kayu. Meskipun memungkinkan 

untuk menyambung panjang kayu untuk membentuk tiang yang 

lebih panjang, ini adalah proses yang lamban, memakan waktu dan 

membuat tiang kayu menjadi jauh lebih mahal. Oleh karena itu, 

jika memerlukan tiang yang lebih panjang, alangkah baiknya 

menggunakan bahan tiang yang lain. Keuntungan utama tiang kayu 

yaitu biaya konstruksi yang rendah, terutama bila pohon yang 
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sesuai tersedia di dekatnya. Tiang kayu sering digunakan pada 

struktur tepi laut karena daya tahannya terhadap beban benturan, 

seperti yang berasal dari kapal. 

Tiang pancang kayu juga rentan terhadap kerusakan saat 

mobilisasi. Pukulan palu keras berulang bisa menyebabkan 

pembelahan dan penyangga di kepala dan kerusakan pada jari kaki. 

Masalah ini dapat di atasi dengan: 

- Menggunakan palu ringan dengan bantalan yang sesuai antara 

palu dan tumpukan 

- menggunakan pita baja di dekat ujung 

- menggunakan sepatu baja di kaki 

- melakukan pengeboran terlebih dahulu 

Namun, tindakan ini pun tidak selalu cukup untuk mencegah 

kerusakan. Oleh karena itu, tiang kayu paling sesuai untuk kondisi 

mengemudi jarak dekat, seperti tumpukan gesekan pada pasir 

longgar dan tanah liat lembut sampai sedang. Tiang kayu biasanya 

tidak baik untuk tanah padat atau keras atau sebagai tumpukan 

bantalan akhir. 

 

B. Tiang Pancang Beton 

Tiang beton merupakan papan beton pracetak yang digerakkan ke 

tanah. Desain yang disempurnakan ini memiliki kekuatan lentur 

yang jauh lebih banyak dan karena itu kurang rentan terhadap 

kerusakan selama penanganan dan penggerak. Prategang biasanya 
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pilihan yang lebih baik daripada post tensioning karena 

memungkinkan tiang dipotong, jika perlu, tanpa kehilangan gaya 

prategang. 

Meskipun teknik ini umumnya lebih murah daripada splicing 

steel piles, teknik ini bisa hemat biaya dalam beberapa situasi. 

Namun tidak seperti baja, tiang beton sulit untuk dipotong. Oleh 

karena itu, mereka paling cocok digunakan sebagai tiang gesekan 

yang tidak memenuhi penolakan selama mengemudi (penolakan 

berarti bahwa tumpukan tidak dapat didorong lebih jauh lagi, jadi 

perlu memotong bagian atas) atau sebagai tiang bantalan kaki 

dimana diperlukan. Panjangnya seragam dan dapat di prediksi. 

tiang beton sangat populer karena seringkali lebih murah dari 

pada tiang baja, namun tetap memiliki kapasitas muat yang besar. 

 

C. Tiang Pancang Baja. 

Pada tahun 1890-an, baja telah banyak tersedia dan banyak 

bangunan dibangun dari bahan baru ini. Penggunaan tiang baja 

merupakan pengembangan alam. Saat ini, tiang baja sangat umum 

terjadi, terutama pada proyek yang membutuhkan pondasi 

berkapasitas tinggi, karena kekuatan dan daktilitasnya yang 

tinggi, tiang baja bisa digerakkan melalui tanah yang keras dan 

membawa muatan besar. Mereka juga memiliki kekuatan tarik 

tertinggi dari jenis tiang lainnya, jadi sangat menarik untuk 

aplikasi dengan beban tarik terapan yang besar. Tiang baja 
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memiliki beberapa kekurangan yaitu; harga yang lebih mahal di 

bandingkan yang tiang pancang beton dan menimbulkan banyak 

suara saat pelaksanaannya 

 

D. Tiang Pancang Komposit. 

Tiang pancang komposit merupakan material yang menggunakan 

dua atau lebih bahan yang berbeda. Misalnya, tiang pipa baja di isi 

dengan beton. Tiang beton normal tidak dianggap sebagai tiang 

komposit meski mengandung baja penguat. kesulitan pada saat 

pelaksanaan dan biaya yang besar pada saat pembuatan sambungan 

menyebabkan tiang pancang ini jarang digunakan. 

 

2.3.1 Metode Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang 

Pelaksanaannya akan dijelaskan seperti dibawah ini : 

1. Persiapan Lokasi Pemancangan 

Di lakukan pematangan lahan terlebih dahulu (cut&fill), dengan 

begitu elevasi terakhir ujung kepala tiang pancang akan berada di 

atas permukaan tanah asli. Lokasi yang akan di lakukan 

pemancangan harus dilakukan pemadatan dengan alat berat 

Compactor terlebih dahulu, dengan begitu Surveyor dapat 

menentukan titik yang akan di pancang. 

 

2. Persiapan Alat Pemancang 
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Kontraktor akan memobilisasi alat pemancang tiang yang sesuai 

dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang nya ke lokasi 

pemancangan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk 

mencapai daya dukung yang telah ditentukan konsultan. 

 

 

Gambar 2.1 Alat Pemancang 

 

3. Penyimpanan Tiang Pancang 

Tiang pancang  di letakan di sekitar lokasi yang akan dilakukan 

pemancangan. Tiang pancang disusus seperti piramida, dan dialasi 

dengan kayu 5/10. Penyimpanan dikelompokan sesuai dengan type, 

diameter, dimensi yang sama. 
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Gambar 2.2 Penyimpanan Tiang Pancang 

 

4. Pemacangan  

Ujung tiang pancang harus dilindungi dengan pelindungnya yang 

disebut bantalan topi atau mandrel. Tiang pancang diikatkan pada 

sling pada alat, lalu ditarik sehingga tiang pancang masuk pada 

bagian alat. 

 

 

Gambar 2.3 Tiang Pancang Ditarik dengan Sling 

 

Frenky, Analisa Perbandingan Perhitungan Pondasi Tiang Pancang dan Borepile Gedung B UIB, 2018 
UIB Repository©2018



16 
 

 

Gambar 2.4 Tiang Pancang Dimasukan pada Bagian Alat 

 

 

Gambar 2.5 Tiang Pancang Diluruskan  
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Gambar 2.6 Kemiringan Dicek Dengan Waterpass 

 

Setelah tegak lurus di cek dengan waterpass telah cocok, kemudian 

di mulai pemancangan dengan menjatuhkan palu pada mesin 

pancang. 
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Gambar 2.7 Pemancangan Tiang Pertama 

 

Bila panjang satu tiang pancang tidak mencapai kedalaman 

perhitungan konsultan, maka perlu dilakukan penyambungan tiang 

pancang dengan pengelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Penyambungan Tiang Pancang dengan Pengelasan 

 

Tiang pancang harus dipancang sampai kedalaman tertentu sesuai 

dengan perhitungan konsultan. Selanjutnya dilakukan 

pemancangan di titik berikutnya dengan langkah yang sama. 
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2.4 Pondasi Bore Pile 

Pondasi bore pile merupakan tiang pondasi dalam yang berbentuk 

tabung, yaitu berfungsi meneruskan beban struktur bangunan diatasnya dari 

permukaan tanah sampai lapisan tanah keras di bawahnya. Selama akhir abad 

kesembilan belas dan awal abad ke-20, para pembangun mulai memodifikasi 

teknik tradisional untuk mencapai tanah dasar yang baik. Saat bangunan yang 

lebih tinggi dan lebih berat mulai bermunculan, para engineer menyadari bahwa 

fondasi pijakan tradisional tidak lagi cukup. Setelah bertahun-tahun mengalami 

masalah dengan permukiman yang berlebihan, mereka mengantongi sistem 

pondasi yang terdiri dari poros tangan-gali di bawah setiap kolom. Saat ini, poros 

pengeboran mendukung struktur mulai dari satu bangunan hingga gedung 

pencakar langit terbesar. 

Kelebihan pondasi bore pile : 

• Proses konstruksi hanya menyebabkan sedikit kebisingan dan 

getaran, yang keduanya sangat penting saat bekerja di dekat 

bangunan yang ada. 

• Engineer dapat mengamati dan mengklasifikasikan tanah yang 

digali selama pengeboran dan membandingkannya dengan 

kondisi tanah yang diantisipasi. 

• konsultan dapat dengan mudah mengubah diameter atau panjang 

poros selama konstruksi untuk mengantisipasi kondisi tanah yang 

tidak sesuai perhitungan. 
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• Pondasi bisa menembus melalui tanah dengan batu atau batu 

besar, terutama bila diameter porosnya besar. Hal ini juga 

memungkinkan untuk menembus banyak jenis batuan dasar. 

• biasanya memungkinkan untuk mendukung setiap kolom dengan 

satu batang besar, daripada beberapa tiang, sehingga 

mengelimansi kebutuhan untuk memakai pile cap 

Kekurangan pondasi bore pile : 

• biaya untuk mobilisasi dan demobilisasi alat pengeboran 

seringkali jauh lebih mahal daripada untuk tiang pancang lainnya. 

Hal ini sangat penting pada proyek-proyek kecil, di mana mereka 

mewakili porsi biaya total yang lebih besar. 

• Keberhasilan konstruksi sangat bergantung pada keterampilan 

kontraktor, apalagi dengan pijakan menyebar atau bahkan 

tumpukan yang digerakkan. Pengerjaan yang buruk dapat 

menghasilkan fondasi yang lemah yang mungkin tidak dapat 

mendukung beban desain. Sayangnya, sebagian besar cacat ini 

tidak terlihat. Hal ini sangat penting karena poros pengeboran 

tunggal tidak memiliki manfaat redundansi yang hadir dalam 

kelompok tumpukan yang digerakkan. 

• Tes beban skala penuh sangat mahal, jadi satu-satunya cara 

praktis untuk memprediksi kapasitas muatan aksial adalah dengan 

menggunakan metode semi empiris berdasarkan sifat tanah. 
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2.4.1 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bore Pile  

Pelaksanaannya akan dijelaskan seperti dibawah ini : 

A. Sebelum alat bor pile masuk harus di siapkan bedeng dan air 

bersih, titik bor harus di gali terlebih dahulu sampai ketemu tanah 

(ketika terkena pondasi bangunan lama maka harus di bobok),  

B. Melakukan mobilisasi mesin / alat  dari base camp  sampai ke 

lokasi pengeboran, jika di perlukan maka harus di kawal dengan 

polisi untuk sampai ke lokasi mesinnya sendiri mempunyai 

ketinggian menara setinggi 9m yang pada saat sebelum pengeboran 

dilakukan posisi menara dapat di setting agar betul-betul tegak 

lurus untuk memastikan lubang yang dihasilkan tegak lurus juga. 

C. Pengikisana tanaha selamaa prosesa pengeborana dibantua dengana tiupana 

alirana aira dengana menggunakana stanga bora yanga dihasilkana daria 

pompaa aira sentrifugaal 3’ hal inia dimaksudkana agara tanaha yanga 

terkikisa terdoronga keluara melaluia lubanga bora diatasnyaa. Metodea 

pengeborannyaa sendiria adalaha washeda boringa, Pengeborana tanaha 

dikikisa dengana mesina boar dengana kapasitasa sesuaia dengana lubanga 

bora yanga akana dibuata dana untuka pengeborannyaa sendirai 

menggunakana mataa bora crossa bita exa designa sesuaia speca diametera 

lobanga dana mataa bora nyaa disesuaikana dengana kondisai tanaha 

setempata.  

D. Pada saat mencapai kedalanaman yang di inginkan, tekanan pada 

alat pengeboran di hentikan, sementara mata bor di biarkan tetap 
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memotong bagian-bagian sekitar dan sirkulasi air tetap berjalan 

terus agar serpihan tanah terangkat seluruhnya. 

E. Prosesa pembesiana dan pengecorana. pembesiaan dimulaia dengana 

pembuatana besia spirala yaitua besia 8mm (ukuran sesuai dengan 

permintaan konsultan)a digulunag berbentuka bulata dengana diametera 

24cma (ukuran sesuai dengan permintaan konsultan) dana dikerjakana 

dengana alata rolla yanga diputara dengana electrika motora, setelaha spirala 

jadia besia spirala ditarik adari keduaa ujungnyaa sampaia kira2a jaraka 

sekanga 15cma (ukuran sesuai dengan permintaan konsultan) 

kemudiana besia pokoka dimasukana kedalama besia spirala dana 

keduanyaa dirakita dana disatukaan dengana kawata, kemudiana 

rangkaiaan besia tulangan ayang sudaha jadi dimasukana kedalama 

lubanag yanga telaha siap untuka selanjutnyaa dilakukana prosesa 

pengecoraan. Adapuna panjanga besia pokoka bagiana permukaana 

dilebihkana untuka steka yanga akana di ikatkana kea pilae capa kelaka . 

Prosesa pelaksanaana pengecorana sendiria menggunakana pipaa tremiea 

yanga dipasangkana hinggaa dasara lubang abor , saaat pengecorana 

berlangsunag pipaa tremiea bergeraka naika dana turuna perlahana yanga 

digerakaan oleha alata wincha, hala ini abertujuan agara air alumpur 

terdoronga keatas permukaan oleh adonan betonnya. 

F. Supaya terhindarnya resiko terjadi kelongsoran pada saat 

pengeboran, maka pengerjaannya dilakukan dengan satu per satu, 

saat satu titik telah selesai di bor dan di cor, baru di pindahkan ke 

titik pengerjaan selanjutnya. 
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G. Dengan langkah-langkah pengerjaan seperti yang di jelaskan di atas 

dapat di perkirakan efektifitas pengerjaan dalam 1 hari kerja dapat 

mengerjakan sebanyak 3 – 5 titik tergantung berapa unit alat berat 

yang digunakan, kondisi tanah yang di bor dan cuaca di lokasi. 

 

2.5 Dayaa Dukunga Ujunga Tianga Metodea Ressea & Wrighta 

2.5.1 Dayaa Dukunga Ultimita padaa Ujunga Tianga 

 

 

Dinamaa : 

𝑄𝑄𝑃𝑃 = dayaa dukunga ultimita ujunga tianga (ton) 

𝑞𝑞𝑝𝑝  = tahanana ujunga persatuana luasa (ton/m²) 

𝐴𝐴𝑃𝑃  = luasa penampanga (m²) 

Padaa tanaha kohesifa besara tahanana ujunga pera satuana luasa (𝑞𝑞𝑝𝑝 ) dapata dia 

ambila sebesara 9 kalia lipata kuata gesera tanaha. Sedangkana padaa tanaha nona 

kohesifa, Ressea mengusulkana korelasia antaraa 𝑞𝑞𝑝𝑝  dengana 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 . 

Untuka tanaha kohesifa : 

𝑞𝑞𝑝𝑝  = 9 . Cu 

Cu = 2
3
 . N-SPT . 10 

Untuka tanaha nona kohesifa : 

Untuka N ≤ 60 makaa 𝑞𝑞𝑝𝑝  = 7N (t/m²) < 400 (t/m²) 

Untuka N > 60 makaa 𝑞𝑞𝑝𝑝  = 400 (t/m²) 

Na adalaha nilaia rata-rataa SPTa 

𝑄𝑄𝑃𝑃 =  𝑞𝑞𝑝𝑝  .𝐴𝐴𝑃𝑃  
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𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝑞𝑞𝑝𝑝  . 𝐴𝐴𝑃𝑃  

𝑄𝑄𝑃𝑃 = 7N . 𝐴𝐴𝑃𝑃  

Dimanaa, N = 𝑁𝑁1+𝑁𝑁2
2

 

 

2.5.2 Dayaa Dukunga Selimuta Tianga 

Perhitungana dayaa dukunga selimuta tianga padaa tanaha homogenya dapata dia 

tuliskana dalama bentuka: 

𝑄𝑄𝑠𝑠 = fs . L . p 

   

Dimanaa : 

𝑄𝑄𝑠𝑠   = dayaa dukunga ultimita selimuta tianga (ton) 

fs    = gesekana selimuta tianga (ton/m²) 

L = panjanga tianga (m) 

P = kelilinga penampanga tianga (m) 

Nilaia L dan p untuka perhitungana diatasa dia peroleha daria dataa tianga yanga 

akana digunakana. Sedangkana untuka nilaia fss dia peroleha daria perhitungana 

menggunakana metodea  Ressea & Wrighta  (1997). Gesekana selimuta tianga dia 

pengaruhia oleha jenisa tanaha dana parametera kuata gesera tanaha. Untuka tanaha kohesifa 

dana nona kohesifa dapata dia hitunga dengana menggunakana formulaa : 

Fs =α  .   Cu 

 

Dimanaa padaa tanaha kohesifa : 

α = 0,55 untuka Cu < 200 

Cu = kohesia tanaha (ton/m²) 
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Padaa tanaha nona kohesifa untuka N < 53 maka f = 0,32 N (ton/m²) 

Untuka 53 < N ≤ 100 makaa fa dia peroleha daria korelasia langsunga dengan 

a𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆  (Resse & Wright  ) 

2.5.3 Daya Dukung Ijin Tiang (Qall) 

 Qall = 𝑄𝑄𝑝𝑝+𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆

 

  

Dengana SFa adalaha factora amana (biasanyaa dia pakaia 2,5) (Tanjung & 

Iskandara) 

 

2.6 Daya Dukung Aksial Metode M.J.Tomlinson 

Kapasitas dukung yang diijinkan dari tumbukan berdasarkan data yang 

dihitung dengan menggunakan rumus statis sebagai berikut : 

  Q = Qb + Qs 

       = Ab.qb + As. fs total 

  Qall = 𝑸𝑸
𝑺𝑺𝑺𝑺

 

Keterangan : 

- Qu  = Daya dukung ultimit (ton) 

- Qall  = Daya dukung ijin (ton) 

- qb  = Daya dukung dasar tanah (t/m²) 

tanah lempung  q= 9 C 

pasir   q= po Nq 

 30 Nd limit (max 1500 t/m²) 

- qs  = Daya dukung selimut (t/m) 

- Ab  = Luas Penampang (m²) 
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- As  = Keliling selimut (m) 

- Fs total = friksi (t/m) 

Tanah lempung   fs = α . C 

Pasir     fs = 𝑁𝑁
5
 

- SF  = Safety Factor (2.5) 

- C  = kohesi 

- Α  = Faktor Adesi 

- N  = N rata-rata sepanjang selimut tiang 

 

 Tabel 2.2 Factor Adhesi Tanah 

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  

>30 

2 
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2.7 Penelitian Sebelumnya 

1. Indryana, Elvira, 2014. Kapasitasa dayaa dukunga pondasia bore pile 

dikatakana aman apabilaa daya dukunga ultimit tianga lebih besara dari 

bebana yanga bekerjaa. Untuka melakukana pengecekana bisaa dilakukana 

dengana tesa PDAa, apabilaa dayaaa dukungaa ultimitaa tiangaa hasilaa PDAaa lebiha 

besar dari dayaa dukunga ultimita rencanaa makaa pondasia bore pile 

tersebuta amana untuka digunakana. 

2. Gati & Hendro, 2005. Menyebutkana bahwaa biayaa yang dikeluarkan 

untuk pekerjaana pondasi bore pile alebih hemat jika adibandingkan 

dengan pondasia tiang pancanga. Hal ini dikarenakana pekerjaana tianga 

pancanag memilikai lebiha banyaak volumea pekerjaana jikaa 

dibandingkana dengana pondasia bore pile sehinggaa biayaa yanga 

dikeluarkana akaan lebiha banyaka. Akana tetapi apemilihan pondasia 

harusa disesuaikana dengana jenisa tanaha yang akana dikerjakana, tanah 

yanga kerasnyaa tidaka terlalua dalama lebiha baika menggunakana tianga 

bora daan sebaliknyaa bilaa tanaha kerasa terlalua dalama menggunakana 

tianga bora dana sebaliknyaa bilaa tanaha kerasa terlalua dalama 

menggunakan atiang pancanga. 

3. Tambunana, Jhonson, 2012. Untuk amenghitung akapasitas adaya 

dukunga tianga tunggala (pondasia dalama/tiang pancanga) adapat 

menggunakana berbagaia metodea antaraa laina Metodea Meyerhof, 

Metode aBegemen, aMetode E.E.De aBeer, aMetode aUmum, adan 
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Metodea Trofimenkove. aDengan amenggunakan aMetode aMeyerhof 

dan Metodea Umuma hasilnyaa akana lebiha realistias karenaa maendekati 

nilaia rata-rata dayaa dukunga tianga tunggala (rata-rataa haasil 

perhitungaan beberapaa metodea tersebuta) 

4. Thaariq et al, 2013. Pemilihana jenisa pondasai yanga akana digunakaan 

dalama suatua proyeka gedunag dapaat menggunakana alternatiaf tianga 

pancanga, bore pile, dana saranga labaa. Thaariqa et al menyatakana 

bahwaa pondasai tiang apancang merupakana alternatifa yanga palinga 

tepaat karenaa daria segai teknisa cukupa stabila dana amana, biayaa lebiha 

muraha dibandingkana jenisa pondasia laina, dan waktua paelaksanaan 

yanga lebiha cepaat. 
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