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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pondasi 

Pondasi merupakan struktur terbawah dari sebuah konstruksi bangunan 

yang terhubung langsung dengan tanah. Pondasi adalah bagian terpenting dalam 

sebuah konstruksi. Pondasi memiliki fungsi sebagai penopang beban-beban  yang 

ada di atasnya serta meneruskan beban ke lapisan tanah pendukung di bawahnya.  

Beton bertulang merupakan jenis bahan yang paling sesuai untuk 

menopang konstruksi struktur pondasi beton. Dalam perencanaan pondasi, perlu 

memilih jenis pondasi yang tepat untuk sebuah bangunan. Oleh karena itu perlu 

melihat faktor-faktor dan juga syarat-syarat umum dalam menentukan jenis 

pondasi. Secara garis besar, pondasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: pondasi dalam 

dan pondasi dangkal. 

 

2.1.1 Klasifikasi Tanah 

Klasifikasi tanah perlu dilakukan untuk memberikan gambaran sepintas 

jenis-jenis ataupun sifat tanah yang terdapat pada suatu lokasi yang akan 

digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan.  

Klasifikasi tanah diperlukan untuk sebagai hal berikut: 

1. Perkiraan hasil penelitian tanah. 

2. Perkiraan standar kemiringan. 

3. Perkiraan pemilihan bahan. 

4. Perkiraan presentasi muai susut. 
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5. Untuk pemelihan jenis konstruksi serta peralatannya. 

6. Perkiraan kinerja alat konstruksi. 

7. Rencana pelaksanaan dan pekerjaan lereng ataupun dinding penahan 

tanah. 

 

2.1.2 Kekuatan Geser Tanah 

Kekuatan geser tanah diperlukan untuk menghitung daya dukung tanah 

atau menghitung kekuatan tekan tanah terhadap dinding penahan tanah.  

𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜎 tan∅ 

Dimana:  

 C: Kohesi tanah yang sebenarnya 

 Ø: Sudut geser tanah 

 σ: Tegangan normal yang bekerja 

 

2.1.3 Kemampatan Dan Konsolidasi Tanah 

Tanah memeiliki sifat mampat yang sangat besar jika dibandingkan 

dengan beton dan baja. Tanah memiliki pori-pori yang tidak dimiliki oleh baja dan 

beton. Karena adanya pembebanan maka, terjadi deformasi tanah yang cukup 

mempengaruhi tekstur tanah dan hal ini akan menyebabkan penurunan terhadap 

pondasi dan akan merusak konstruksi. Karakteristik tanah tergantung oleh 

permeabilitas tanah ataupun kekuatan geser yang berubah sesuai dengan 

pembebanan yang diberikan. Semakin besar angka pori yang terdapat pada tanah 
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awal, maka semakin besar pula sifat pemampatannya, semakin besarnya tingkat 

penekanan dapat menyebabkan konsilidasi sehingga pemampatan berkurang. 

 

2.1.4 Permeabilitas Tanah 

Jenis kerapatan tanah memberikan pengaruh terhadap koefisien 

permeabilitas k. Pada umumnya harga koefisian permeabilitas berbeda-beda. 

Permeabilitas adalah hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis konstruksi. 

Dan ini merupakan hal yang penting untuk meprediksi volime air rembesan pada 

saat pengerjaan galian tanah.  

Dengan anggapan bahwa butir-butir tanah memiliki bentuk bola dengan 

diameter sama, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑘 = 𝐷𝑠2.
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 : Suatu tetapan yang ditentukan oleh bentuk butir dan 

keadaan tanah secara keseluruhan 
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Tabel 2.1 

Nilai Koefisien Permeabilitas Secara Kasar 

 Lempung Lanau 
Pasir 

sangat 
halus 

Pasir 
halus 

Pasir 
sedang 

Pasir 
kasar 

Kerikil 
kecil 

D10 (mm) 
K (cm/sec) 

0-0.01 
3x10-6 

0.01-0.05 
4.5 x 10-4 

0.05-0.10 
3.5 x 10-3 

0.10-0.25 
1.5 x 10-2 

0.25-0.50 
8.5 x 10-2 

0.50-1.0 
3.5 x 10-1 

1.0-5.0 
3.0 

 

2.1.5 Pemadatan Tanah 

Dengan adanya pemadatan tanah, kekuatan yang dimiliki tanah menjadi 

meningkat serta permeabilitas menjadi berkurang. 

Kadar air yang akan menentukan perbedaan pada nilai pemadatan tanah. 

Kekuatan tanah terdapat pada kadar air yang terkandung di dalam tanah. 

Karakteristik tanah yang ini sangat penting, terutama pada jenis konstruksi air. Ini 

akan menentukan kekuatan konstruksi itu sendiri. 

Pemadatan tanah memiliki beberapa gejala sebagai berikut:  

1. Makin rendah tingkat kadar air optimum yang terdapat pada tanah, 

maka semakin besar berat isi kering maksimum yang ada pada tanah. 

2. Semakin baik hasil gradasi dari tanah pasiran, semakin tinggi nilai 

berat isi kering maksimum dan semakin rendah grafik dari pemadatan 

tanah. Semakin halus tekstur dari butir tanah pasiran, semakin rendah 

nilai berat isi maksimumnya dan semakin landai pula grafik 

pemadatannya. 

3. Berat isi kering maksimum dari pasir adalah rendah, grafik 

pemadatannya datar dan bil gradasi buruk, harga maksimumnya pun 

tidak nyata. 
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4. Tamah kohesif dari abu vulkanis, berat isi maksimumnya sangat 

rendah dan kadar air optimumnya tinggi. 

Dari hal-hal yang tercantum di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai 

pemadatan pada pembuatan konstruksi merupakan hal yang sangat penting bagi 

para perencana struktur dan pelaksana. 

 
2.2 Pengertian Pondasi Dangkal 

Pondasi dangkal adalah pondasi hanya membutuhkan galian tanah yang 

tidak perlu terlalu dalam karena pada lapisan ini sudah cukup keras. Bangunan 

menggunakan pondasi ini hanya bangunan sederhana. Luas alasnya adalah letak 

dari kekuatan pondasi dangkal ini, cara kerja pondasi ini ialah mengirimkan dan 

menyebarkan beban yang diberikan pada tanah. Pondasi ini dipilih jika bangunan 

yang dibangun tidak memiliki beban yang besar. 

 

2.2.1 Pondasi Menerus 

Pondasi yang digunakan untuk menerima beban dari barisan kolom yang 

berhimpitan yang memiliki jarak yang dekat sehingga jika digunakan pondasi 

tapak maka akan saling terhimpit satu sama lain. Pondasi menerus biasa 

digunakan untuk pondasi dinding, terutama untuk bangunan rumah yang tidak 

bertingkat. Beban atap akan disalurkan ke dinding dan akan diteruskan ke pondasi 

menerus dan akan disalurkan ke tanah.  
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Gambar 2.1 Pondasi menerus batu kali, sumber: Jenis- jenis Pondasi Bangunan,  

Edi Karnadi. 

 

2.2.2 Pondasi Telapak 

Merupakan pondasi yang tunggal dalam menahan beban kolom atau 

pondasi yang menahan beban bangunan di atasnya secara langsung pada tanah 

hanya jika tanah yang menjadi dasar mempunyai lapisan yang tebal dan mampu 

menahan beban bangunan di atasanya. Pondasi telapak biasanya digunakan untuk 

bangunan-bangunan bertingkat.  

Dalam pembesian pondasi telapak, pembesian dalam strukturnya 

membuat kemampuan beban yang dapat ditahan lebih besar dibandingkan pondasi 

batu kali. 
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Gambar 2.2 Pondasi telapak, Sumber: Mengenal Jenis dan Macam-Macam 

Pondasi,  Khairul Fajri. 

 

2.2.3 Pondasi Rakit 

Pondasi yang digunakan pada kondisi tanah yang tidak keras atau 

biasanya dipakai pada susunan kolom-kolom yang jaraknya rapat dari semua arah. 

Pondasi ini memiliki sifat kaku, kokoh, menyeluruh tapi ekonomis serta tahan 

terhadap gempa. Pondasi ini membentuk jaringan yang saling tarik-menarik yang 

bersifat monolit yaitu berada dalam satu kesatuan. Pondasi ini sering dikenal 

sebagai pondasi sarang laba-laba, karena bentuknya yang seperti jaring dari sarang 

laba-laba. 
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Gambar 2.3 Pondasi rakit, sumber: Mengenal Jenis dan Macam-Macam Pondasi,  

Khairul Fajri. 

 

2.3 Pengertian Pondasi Dalam 

Pondasi”dalam adalah pondasi yang didirikan pada bagian  permukaan 

tanah dengan kedalaman tertentu, dimana daya dukung dasar yang dimiliki 

pondasi dipengaruhi oleh beban struktural serta kondisi permukaan tanah, 

biasanya pondasi dipasang  pada kedalaman lebih dari  3 m di bawah elevasi 

permukaan tanah. Jenis Pondasi dalam biasanya dijumpai dalam bentuk pondasi 

tiang pancang, dinding pancang  dan caissons atau pondasi kompensasi. Pondasi 

dalam dapat digunakan untuk mentransfer beban bangunan ke lapisan  yang lebih 

dalam untuk mencapai kedalaman yang tertentu sampai didapat jenis tanah yang 

cukup kuat untuk mendukung daya beban struktur bangunan sehingga bangunan 

dapat berdiri kokoh.” 
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2.3.1 Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi”tiang pancang (pile foundation) adalah bagian dari struktur yang 

digunakan untuk menerima dan mentransfer (menyalurkan) beban dari struktur 

atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Bahan utama dari 

tiang adalah kayu, baja (steel), dan beton. Tiang pancang yang terbuat dari bahan 

ini adalah dipukul, dibor atau di dongkrak ke dalam tanah dan dihubungkan 

dengan pile cap (poer). Tergantung juga pada tipe tanah, material dan 

karakteristik penyebaran beban tiang pancnag diklasifikasikan”berbeda-beda. 

Pada”tahun 1740, Christoffoer Polhem menemukan peralatan pile driving 

yang mana menyerupai mekanisme pile driving saat ini. Tiang baja (steel pile) 

sudah digunakan selama 1800 dan tiang beton (concrete pile) sejak 1900. 

Revolusi industri membawa perubahan yang penting pada sistem pile driving 

melalui penemuan mesin uap dan mesin"diesel.  

Penggunaan”pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan digunakan 

apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya 

dukung (bearing capacity) yang cukup untuk memikul berat bangunan beban 

yang bekerja padanya (Sardjono HS, 1988). Atau apabila tanah yang mempunyai 

daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang 

bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah kedalaman 

> 8 m (Bowles, 1991). “ 

Dalam proses pelaksanaan pemancangan tiang pancang”pada umumnya 

dipancangkan tegak lurus ke dalam tanah, tetapi ada juga yang dipancangkan 

miring (battle pile) untuk dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. 
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Metode ini sering digunakan pada bangunan dermaga dimana terdapat tekanan 

dari samping kapal saat berlabuh. Sudut kemiringan bisa diatur sesuai dengan alat 

yang dipergunakan serta disesuaikan pula dengan perencanaannya.” 

 

2.3.1.1 Metode Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang 

1. Persiapan Lokasi Pemancangan 

Lokasi”dimana alat pemancang akan diletakan haruslah dapat menopang 

alat-alat berat yang akan digunakan untuk pemancangan. Bila ada”elevasi akhir 

kepala tiang pancang berada di bawah permukaan tanah asli, maka harus 

dilaksanakan  penggalian terlebih dahulu sebelum pemancangan. Harus diberikan 

perhatian khusus pada dasar pondasi agar tidak terganggu oleh kegiatan 

penggalian yang tidak masuk dalam kegiatan pelaksanaan.” 

2. Persiapan Alat Pemancang 

Pada persiapan alat pemancangan, alat untuk memancang tiang harus 

sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang sehingga tiang pancang yang 

digunakan tersebut dapat menembus masuk pada kedalaman yang telah ditentukan 

atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, agar tidak terjadi kerusakan. 

Untuk  mengurangi kerusakan itu, perlu dilakukan penyelidikan tanah.  

Beberapa alat pancang yang biasa digunakan dapat dari jenis drop 

hammer, diesel atau hidrolik. Berat palu pada jenis drop hammer sebaiknya tidak 

kurang dari jumlah berat tiang beserta topi pancangnya. Sedangkan untuk diesel 

hammer berat palu tidak boleh kurang dari setengah jumlah berat tiang total 

beserta topi pancangnya ditambah 500 kg dan minimum 2,2 ton.   
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3. Penyimpanan Tiang Pancang 

Prosedur penyimpanan tiang pancang adalah disusn seperti piramida, dan 

perlu diberikan alas dengan kayu 5/10. Penyimpanan dapat dikelompokan sesuai 

dengan type, diameter, dimensi yang sama. Sebaiknya tiang pancang  disimpan di 

sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan untuk mempermudah proses 

pemancangan. 

 

Gambar 2.4 Penyimpanan tiang pancang, sumber: Metode Pelaksanaan Pancang, 

Rahmawati Ayudia. 

 

4. Proses Pemancangan 

Bagian daripada kepala tiang pancang harus dilindungi dengan bantalan 

topi atau mandrel. Tiang pancang diikatkan pada sling yang terdapat pada alat, 

lalu ditarik sehingga tiang pancang masuk pada bagian alat. Kemudia kemiringan 

tiang pancang diatur sesuai dengan kebutuhan, dan setelah posisi dari tiang 

pancang sudah sesuai dengan keinginan, kemudian dilakukanlah proses 

pemancangan dengan cara menjatuhkan palu pada mesin pemancang.” 
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Gambar 2.5 Pemancangan Tiang, sumber: Metode Pelaksanaan Pancang, 

Rahmawati Ayudia. 

 

 Bila kedalaman yang diinginkan lebih dalam dibandingkan dengan 

panjang dari tiang pancang, maka akan dilakukan penyambungan dengan tiang 

pancang yang lain dengan cara dilas. 

 

 

 

 

 

 

 

Yohanes, Analisis Perbandingan Pondasi Tiang Pancang, Bore Pile Dan Jack In Pile, 2018©



18 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Penyambungan Tiang Pancang dengan Pengelasan, sumber: Metode 

Pelaksanaan Pancang, Rahmawati Ayudia 

 

Kedalaman tiang pancang harus disesuaikan dengan kedalam yang sesuai 

dengan perencanaan dan tentunya dengan melihat dari hasil penelitian tanah.  

 

2.3.1.2 Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang 

Kemampuan”atau kapasitas tiang untuk mendukung/memikul beban 

adalah daya dukung tiang. Sering digunakan istilah pile capacity atau pile 

carrying capacity.” 
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1. Daya Dukung/Tahanan Ujung Batas 

Untuk menghitung daya dukung pondasi tiang pancang berdasarkan 

tahan ujung dengan menggunakan metode meyerhof:  

𝑄𝑠𝑝 =
𝑄𝑐  𝑥 𝐴𝑏
𝐹𝑏

+
𝑇𝐹 𝑥 𝑈
𝐹𝑠

 

Dengan: 

Qsp  = daya dukung ujung vertikal (Ton) 

Qc  = Tahanan konus pada ujung tiang (ton/m2) 

Ab  = Luas penampang ujung tiang (m2) 

U  = Keliling tiang (m) 

TF = Total Friction/ Cleef total sepanjang tiang (ton/m) 

Fb = Faktor keamanan 3 

Fs =Faktor keamanan 5 

 

2. Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang berdasarkan N-SPT 

Daya” dukung tiang pancang berdasarkan data N-SPT dapat menurut 

rumus Meyerhof:  

• Tanah Non-Kohesif 

Tahanan ujung tiang: 

Qp=40 x N-SPTx Li/D x Ap  

Tahanan geser selimut tiang: 

Qs=2 x N-SPT x p x li 

Dengan: 

  Qp  = Daya dukung batas pondasi tiang pancang (Ton) 
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  Qs = Tahanan geser selimut beton (Ton) 

  N-SPT = Nilai N-SPT 

  Lb = Panjang tiang(m) 

  D = Lebar tiang (m) 

  Ap = Luas penampang tiang (m2) 

  P = Keliling tiang (m) 

  Li = Panjang lapisan tanah (m) 

 

• Tanah Kohesif 

 Tahanan ujung tiang: 

Qp=9 x Cu x Ap 

 Tahanan geser selimut tiang: 

Qs=α x Cu x p x Li 

Dengan: 

  Qp  = Daya dukung batas pondasi tiang pancang (Ton) 

  Qs = Tahanan geser selimut beton (Ton) 

  Cu = Nilai kohesi (Ton/m2) 

  α = Koefisien adhesi antara tanah dan tiang 

  Ap = Luas penampang tiang (m2) 

  P = Keliling tiang (m) 

  Li = Panjang lapisan tanah (m) 
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2.3.2 Pondasi Bore Pile 

Pondasi”bore pile digunakan untuk menjaga kestabilan pondasi 

bangunan ringan yang dibangun di atas tanah lembek serta struktur yang 

membutuhkan penopang yang cukup besar. Pondasi bore pile digunakan apabila 

tanah dasar yang keras yang daya dukung besar terletak dalam, yaitu kurang lebih 

15 m. Pondasi tiang menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan cara 

menyerap lenturan. Pondasi tiang dibuat dengan satu kesatuan yang monolit 

dengan menyatukan pangkal tiang yang terdapat dibawah konstruksi, dengan 

tumpuan pondasi (Nakazawa. K, 1983). Perencanaan pondasi bore pile 

melingkupi kegiatan yang dilaksananakan dengan tahapan yang meliputi studi 

kelayakan dan perencanaan teknis, semua itu dilakukan supaya mencapai hasil 

akhir suatu konstruksi yang kuat, aman serta ekonomis.” 

Daya”dukung bore pile didapat dari daya dukung ujung yang diperoleh 

dari daya dukung geser dan tekanan ujung tiang yang didapat dari daya dukung 

gesek antara bore pile dan tanah disekitarnya. Bore pile berhubungan dengan 

tanah untuk menghasilkan daya dukung yang mampu menahan dan menghasilkan 

keamanan pada struktur yang berdiri diatasnya. Agar mendapatkan daya dukung 

yang tepat diperlukan suatu penyeledikan tanah yang tepat juga. Ada dua cara 

yang biasa digunakan dalam menentukan kapasitas daya dukung bore pile yaitu 

dengan menggunakana metode statis dan metode dinamis. Tiang pondasi ini 

biasanya digunakan pada lahan tanah yang stabil dan kaku, sehingga adanya 

kemungkinan untuk membuat lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah 

mengandung besi, air, pipa dibutuhkan penahan dinding untuk menahan dinding 
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lubang dan saat pipa ini ditarik keatas pada waktu pengecoran beton agar tidak 

luruh. Pada tanah yang keras, dasar tiang pondasi dapat diperluas untuk 

menambah ketahanan daya dukung ujung tiang pondasi.” 

 

2.3.2.1 Metode Pelaksanaan Pondasi Bore Pile 

1. Persiapan Lokasi Pekerjaan 

 Pelajari”Lay-out pondasi dan titik-titik bore pile, membersihkan lokasi 

pekerjaan dari gangguan yang ada seperti bangunan-bangunan, tanaman 

atau pohon-pohon, tiang listrik atau telepon, kabel dan lain-lainnya.” 

2. Rute / Alur Pengeboran 

 Merencanakan alur / urutan pengeboran sehingga setiap pergerakan 

mesin RCD, Excavator, Crane dan Truck Mixer dapat termobilisasi tanpa 

halangan. 

3.  Survey Lapangan dan Penentuan Titik Pondasi 

 Mengukur dan menentukan posisi titik koordinat bore pile dengan 

bantuan alat Theodolite. 

4. Pemasangan Stand Pipe/ casing 

 Setelah”mencapai suatu kedalaman yang ‘mencukupi’ untuk 

menghindari tanah di tepi lubang berguguran maka perlu di pasang 

casing, yaitu pipa yang mempunyai ukuran diameter dalam kurang lebih 

sama dengan diameter lubang bor. Stand pipe/casing dipasang dengan 

ketentuan bahwa pusat dari stand pipe harus berada pada titik as pondasi 

yang telah disurvei.  
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5. Pembuatan Drainase dan Kolam Air 

 Kolam”air berfungsi untuk tempat penampungan air bersih yang akan 

digunakan untuk pekerjaan pengeboran sekaligus untuk tempat 

penampungan air bercampur lumpur hasi l dari pengeboran.  

6. Pengaturan Mesin RCD (RCD Machine Instalation) 

 Setelah“stand pipe terpasang, mata bor sesuai dengan diameter yang 

ditentukan dimasukkan terlebih dahulu kedalam stand pipe, kemudian 

beberapa buah pelat dipasang untuk memperkuat tanah dasar dudukan 

mesin RCD (Rotary Circle Dumper), kemudian mesin RCD diposisikan 

dengan ketentuan yang sudah ada.” 

7. Pengecoran dengan Ready Mix Concrete 

 Proses”pengecoran harus segera dilakukan setelah tulangan dan pipa 

tremie selesai, guna menghindari kemungkinan terjadinya kelongsoran 

pada dinding lubang bor. Oleh karena itu pemesanan ready mix concrete 

harus dapat diperkirakan waktunya dengan waktu pengecoran. 

 

2.3.2.2 Daya Dukung Pondasi Bore Pile 

1. Kapasitas Daya Dukung Pondasis berdasarkan Nilai N-SPT 

Daya dukung pondasi berdasarkan nilai N-SPT berdasarkan metode 

Meyerhof: 

𝑃 =
(𝑄𝑑 𝑥 𝐴) + (𝑈 𝑥 ∑ 𝑙𝑖 𝑓𝑖)

𝑆𝐹 −𝑊𝐵𝑝 

Dengan: 

 Qd = Daya dukung tanah (Ton/m2) 
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 A = Penampang bore pile (m2) 

 U = Keliling bore pile (m) 

 SF = Faktor keamanan (2,5- 3) 

 WBp = Berat bore pile (Ton) 

Nilai Qd  diambil berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Nilai N-SPT 

NILAI SPT Qd ( T/m2) 
      

N > 50 750 
50 > N > 40 525 
40 > N > 30 300 

Lempung keras 3 qu 

Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi oleh Kazuto Nakazawa 

 

2. Kapasitas Daya Dukung Pondasi berdasarkan kedalaman tiang( data 

sondir) 

Kapasitas daya dukung pondasi berdasarkan kedalaman  tiang/data sondir 

menggunakan metode Aoki dan De Alencar, Persamaan daya dukung ultimit 

dinyatakan sebagai berikut: 

𝑄𝑢𝑙𝑡 = 𝑄𝑏𝑥𝐴𝑝 

Dengan: 

 Qult = Kapasitas daya dukung bore pile 

 Qb  = Tahanan ujung sondir 

 Ap = Luas penampang tiang 
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𝑄𝑏 =
𝑄𝑐𝑎(𝑏𝑎𝑠𝑒)

𝐹𝑏
 

Dengan: 

 Qca = Perlawanan konus rata-rata 1.5 D di atas ujung tiang. 1.5 D di  

  bawah ujung tiang 

 Fb  = Faktor empirik yang tergantung pada tipe tanah 

 

2.3.3 Pondasi Tiang Pancang Metode Jack In Pile 

Metode”pekerjaan pondasi jack in pile berbeda dengan metode pekerjaan 

lainnya seperti pancang dan tiang bor. Pondasi Jack in pile merupakan pondasi 

dalam yang menggunakan tiang-tiang beton namun dengan cara ditekan dengan 

alat jack in pile. “ 

Kelebihan”dari metode pekerjaan pondasi jack in pile:  

• Sangat cocok digunakan pada daerah lingkungan penduduk karena 

hampir tidak ada kebisingan dan getaran 

• Pelaksanaan lebih praktis dan cepat.  

• Tidak terjadi retak pada kepala tiang dan tidak terjadi necking 

(lekukan pada pondasi) seperti pada bore pile 

• Estimasi daya dukung tiang pancang dapat langsung dilihat pada 

hasil bacaan pressure gauge yang ada di alat pancang jack in pile. 
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Kekurangan dari metode pekerjaan pondasi jack in pile: 

• Alat pancang jack in pile yang digunakan tidak sebanyak alat 

pancang diesel hammer biasa sehingga biaya mobilisasi alat relatif 

lebih mahal. 

• Hanya kontraktor khusus yang bisa mengerjakan dengan metode 

jack in pile. Biasanya diborongkan ke sub kontraktor.” 

 

Proses pemancangan jack in pile ditekan menggunakan sistem hidraulic 

yang diberi beban counter wieght sehingga tidak menimbulkan getaran. Alat”jack 

in pile mampu memancang tiang pondasi dengan berbagai ukuran mulai dari 

200x200 mm sampai dengan 500x500 mm.  Alat bantu lain untuk metode 

pekerjaan pondasi jack in pile adalah mobile crane. Mobile crane ini berfungsi 

untuk mengangkat tiang pancang ke alat pancang. “ 

 

2.3.3.1 Metode Pelaksanaan Pondasi Jack In Pile 

Adapun proses pemancangan jack in pile sebagai berikut 

1. Perkerjaan persiapan 

• Kontraktor pancang harus menerima beberapa dokementasi 

pendukung pekerjaan dari pemberi kerja antara lain : Sondir Report 

dan atau Data Bor Log, Lay out drawing titik pancang dan working 

load rencana untuk kemudian diketahui berapa tiang ukuran yang 

akan dipakai. 
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• Kontraktor pancang memberikan proposal kerja berupa penawaran 

(quotation), time schedule produksi tiang dan pelaksanaan, bila 

diperoleh kesepakatan maka akan ditindaklanjuti dengan survey 

lokasi; dimana harus dipastikan akses kelokasi cukup baik dan tanah 

dilokasi harus merupakan tanah padat untuk menghindari tronton 

dan crain service ambles ketika mobilisasi kelokasi. 

 

2. Proses Pemancangan 

• Suplay/kedatangan tiang pancang keproyek dipersiapan sedemikian 

mungkin sesuai dengan kebutuhan harian pemancangan. 

• Angkat tiang pancang menggunakan crane dan kemudian 

dimasukkan ke dalam grip(jepit) pada mesin hydraulic jack‐in. 

Tiang ditekan secara statis ke dalam tanah. Sebagai tambahan : jarak 

terdekat titik pancang kedinding tetangga adalah 70‐80 cm (seperti 

terlihat pada gambar) menggunakan Grip Ujung dengan kapasitas 

maksimum = +/‐50% dari kemampuan mesin. Sedangkan bila 

menggunakan Grip Tengah maka Kapasitas Tekan adalah 100% dari 

kemampuan mesin. Ketika tiang pancang ditekan ke dalam tanah 

dapat dibaca nilai MPA pada Pressure Gauge yang menunjukkan 

kekuatan daya dukung tanah. 

• apabila tiang pancang tinggal 2 meter dr permukaan tanah dan belum 

mencapai MPA yang diinginkan maka tiang disambung dgn tiang 

pancang berikutnya. Proses penyambungannya dengan pengelasan 
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(welding), dimana pada masing ujung tiang pancang terdapat plat 

baja yang gunanya untuk media penyambungan.  

• Saat tiang pancang yang kedua tinggal 2 meter dr muka tanah dan 

kedalaman pemancangan sudah hampir mendekati kedalaman sondir 

dan MPA bacaan pada pressure gauge sudah hampir mendekati MPA 

yang diinginkan, maka untuk tiang berikutnya dimasukkan alat bantu 

yang berupa baja solid yg bentuknya sama dgn tiang pancang (tiang 

doly) agar diharapkan tiang dapat terdorong rata tanah ataupun 

didorong lebih jauh lagi masuk kedalam tanah (jika nantinya hendak 

digali untuk pembangunan basement). 

• Ketika mesin pancang telah mencapai MPA yang diinginkan, dapat 

ditandai dengan bacaan pada pressure gauge dan apabila dorongan 

mesin sudah melewati kemampuan mesin maka mesin akan 

terangkat sebagian ini pertanda bahwa pemancangan sudah mencapai 

tanah keras maka proses pemancangan sudah selesai 

 

2.3.3.2 Daya Dukung Pondasi Jack In Pile 

Kapasitas daya dukung tiang dapat dihitung dengan rumus : 

𝑄 =
𝑃 𝑥 𝐴
𝑆𝐹  

Dengan: 

 Q = Daya dukung tiang pada saat pemancangan (ton) 

 P = Bacaan manometer (kg/cm2) 

 A = Total luas efektif penampang piston (cm2) 
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  SF = Safety factor 2 

 

2.4 Analisis Gempa 

Dalam perhitungan gedung ini analisa gempa yang dilakukan adalah 

Analisa Gempa Statik Ekivalen sesuai dengan SNI-1726-2002. 

T < ζ x N 

T = 0.0731 x H3/4 (UBC-’97) 

Dimana:  

 T : Estimasi waktu getar alami (detik) 

 H : Tinggi gedung (m) 

 N : Jumlah lantai 

 Ζ : Koefisien pengali dari jumlah tingkat struktur gedung yang  

  membatasi waktu getar alami fundamental tergantung wilayah  

  gempa. 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

1. Rizqi Annizaar, Suroso, Harimurti, 2014. Data pengujian di lapangan 

seperti data SPT tanah merupakan data yang cukup penting dan harus 
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2. Edward Z Halibu, 2015. Keberhasilan suatu proyek konstruksi dalam 

mencapai tujuan proyek sangat bergantung pada proses manajemen yang 

berlangsung didalam proyek tersebut dan perencanaan pondasi tidak 
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