
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pondasi Tiang Pancang

Pondasi tiang pancang adalah suatu struktur pondasi yang berbentuk tiang

yang pemasangannya dilakukan dengan cara dipancang dengan menggunakan

alat pemancang. Distribusi gaya-gaya akibat perilaku struktur yang didukungnya

diteruskan ke dalam tanah oieh tiang dan ditahan akibat adanya gesekan antara

kulit tiang dengan tanah maupun karena adanya daya dukung pada ujung tiang.

2.1.2. Pemakaian Pondasi Tiang Pancang

Pondasi tiang digunakan apabila dijumpai keadaan atau kondisi sebagai

berikut :

a. bila dijumpai kondisi tanah dasar pondasi yang merupakan tanah baik atau

tanah dengan kuat dukung tinggi terletak pada kedalaman cukup besar

(D/B > 10), sedang tanah di atas tanah baik kurang mampu mendukung beban

yang bekerja atau merupakan tanah lunak,

b. jika suatu konstruksi menerima beban horisontal maupun tarik yang cukup

besar. Untuk mengimbangi pengaruh beban tersebut dapat diatasi dengan

konstruksi pondasi tiang, misalnya konstruksi dermaga, pemecah gelombang,

tanggul pelabuhan, pondasi tangki minyak, dsb.



2,1.3, Klasifikasi Pondasi Tiang Pancang

Berbagai tipe tiang yang digunakan dalam konstruksi pondasi sannat

teraantuna pada beban vana bekeria oarla onpda^i ter<tphnt e-Qi^in tprcoHianvp

bahan yang ada, juga cara-cara pelaksanaan oemancangannya Beberapa

klasifikasi tiang untuk menentukan kapasitas dukunanva adalah ssbaaai berikut

2.1.3.1. Berdasarkan Pemindahan Beban

Menurut Terzaghi, klasifikasi tiang berdasarkan cara pemindahan beban

yaitu:

a "Point Bearing Pile/End Bearing Pile"

Tsang ini dipancang dengan uiung tiang mencanai tanah keras sehingga selunjh

beban yang dipikul oieh tiang diteruskan ke dalam tanah keras melalui uiunq

tiang.

b. "Friction Pile"

Tiang ini dipancang pada tanah berbutir Akibat oemancangan tiang. tanah Hi

sekitar tiang menjadi padat. Porositas dan komDresibilitas tanah akibat getaran

pada waktu tiang dipancang menjadi berkurang, dan angka gesekan antara

butir-butir tanah dan permukaan tiang pada arah lateral rneniadi ber+ambah

c. "Cohesion Pile"

Tiang jenis ini dipancang pada tanah berbutir halus atau tanah lunak yang

mempunyai nilai kohesi yang cukup besar Kekuatan tiang ini didasarkan pada

lekatan antara tanah dengan tiang.



Pada kenyataan di lapangan. tanah sangat heteroqen dan pada umumnya

merupakan kombinasi dari ketiga hal tersebut di atas.

2,13,2. Berdasarkan Bahan Yang Digunakan

Jenis pondasi tianq pancang menurut bahan yanq digunakan antara lain:

a. Tiang Kayu

Pemakaian tiang pancang kayu adalah cara tertua dalam penggunaan tiang

pancang. Jenis tiang ini pada umumnya digunakan untuk pekeriaan sementara.

karena umurnya terbatas (mudah lapuk). Tianq ini akan berfungsi sebagai tiang

permanen jika tiang dipancang di daerah dlrnana muka air tinggi atau tiang selalu

terendam air.

b. Tiang Baja

Umumnya tiang jenis ini digunakan dalam bentuk profi! H wf ata" nlpa

yang berlubang maupun tertutup uiung-uiungnva Pemakaian tiang baia ini sanna^

bermanfaat apabila kita memerlukan tiang pancang yang panjang dengan tahanan

ujung yang besar Kelemahan tiang pancang baja ini adalah terhadap masalah

karat (korosi).

c. Tiang Beton

Pemakaian jenis tiang Ini teiah dikenal secara luas. Dlsamping konstruksi

beton bertulang konvensional. sekarano mulai banvak diounakan tiann dengan

konstruksi beton bertulang prategang ("prestress") vanq bertuiuan untuk

meningkatkan kemampuan tiang beton



Berdasar cara pembuatan tiang ada dua metode vano memberikan

perbedaan dalam cara pelaksanaan pemancangan tiang. yaitu "precast pile" 'tiann

yang dibuat di tempat lain) dan "cast in situ/cast In place" Ctiang yanq dibuat di

tempat pekeriaan berlangsung)

d Tiang Komposit

Yang dimaksud dengan tiang komposit ini adalah tiana oancanq yanq terdiri

dari dua bahan yang berbeda. yang bekerja bersarna-sama sehingga merupakan

satu kesatuan tiang. Tiang komposit Ini dapat berupa beton dan kayu atau beton

dan baja.

2,2 Landasan Teori

2,2.1. Gaya yang Bekerja Pada Tiang Akibat Pengangkatan

Pondasi tiang pancang "precast" dibentuk di tempat pengecoran sesual

dengan panjang tiang pancang yang sudah ditentukan, kemudlan diklrlmkan ke

tempat konstruksi. Pada saat pengangkatan/pemindahan tiang teriadl momen

lentur positif dan negatlf. Oieh karena itu letak titlk-titik pengangkatan harus

dlperhatlkan agar momen positif dan negatlf memlliki besar yang sama. Cara

pengangkatan tiang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengangkatan pada

satu titik bila ukuran tiang pendek dan dua titik bila ukuran tiana panjang

a. Pengangkatan pada 1 titik

Pengangkatan tiang pancang pada model ini mengaklbatkan momen

sebaoai berikut •



Gambar 1.1. Pengangkatan pada satu titik
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Gambar 1.2. Pengangkatan oada dua titik
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2.2.2. Kapasitas Dukung Tiang Akibat Pemancangan

Formula dlnamik teiah banyak digunakan untuk menentukan kaoasitas tianq

pancang. Diperlukan suatu cara di lapangan untuk menentukan aoakah sebuah

tiang pancang teiah mencapal nilai dukung yang cukup, selain hanya dengan

pemancangannya ke kedalaman yang teiah ditentukan sebelumnya. Pemancangan

tiang pancang ke kedalaman yang teiah ditentukan terlebih dulu mungkin bisa atau

tidak mendapatkan nilai dukung yang diperlukan, karena tekanan tanah hen/arias!

ke arah lateral dan ke arah vertikal

Dalam usaha pemancangan tiang ke dalam tanah sering dijumpai tianq

mudah masuk ke dalam tanah, tetapi adakalanya mengalaml kesulitan. Kondisi

semacam ini sangat dipengaruh! oieh jenis tanah setempat yang mempunyai

karakteristik berbeda-beda Makln padat kondisi tanah, maka makln sulit tianq

pancang masuk ke dalam tanah sehingga diperlukan jumlah pukulan yang makln

banyak.

Prinslp d! dalam memancang tiang ini adalah seperti yang ada di alam. yaitu

energi yang diberlkan (E-i) akan menjadi energi yang digunakan oieh tianq masuk

ke dalam tanah (E2), ditambah dengan energi yang hilang sewaktu tiana dipancang

(Eo). Untuk memancang tiang balk secara konvensional (tenaga manusia) mauoun



mesin. digunakan alat pukul ("'hammer") dengan tinggi iatuh H cm. Maka energi

yang diberikan oieh "hammer" kepada tiang (E) = G H. bila G berat "hammer" Bila

diketahui massa "hammer" = M maka enerqi yanq diberikan keoada tjann danat

ditulis : E = M.H (Nm).

Jlka tidak ada energi yang hilang berarti seluruh enerqi vanq diberikan

digunakan untuk memasukkan tiang sedalam e cm ke tanah maka perlawanan

tanah terhadap tiang sebesar p. diperoleh

M h

o = ^Sander 1850^ /oi\

dengan

p = perlawan?" t'?ng

fj\ = mass?3'""'"'—"ifir"

H = tinggi jatuh "hammer"

e = masuknva tiana ke dalam tanah

Hasil yang diperoleh dengan formula tersebut di atas lebih besar dari

kenyataan kapasitas dukung tiang, sehingga formula tersebut teiah dlperbaikl

Salah satu rumus pancang yang dapat dipakai adalah rumus Amerika vang

merupakan pembaharuan dari Engineering News Formula.

M H \n + i-2-*/!'

Pa =

dengan
F e + 0.25 M + M'

Pa = kapasitas dukung iiin tiang ftorA

P —3|-)Qka keamanan F = fi

M = massa "hammer" (ton)

(2.2)



|yr = massa tiang (ton)

e = masuknya tiang ke dalam tanah rata-rata pada 10 pukulan terakhir

(cm)

= 1/10 x penurunan total pada 10 pukulan terakhir

r = koefisien kelentinqan tianq diamhil n 2^

2 2,3. Kapasitas Dukung Tiang Pancang Berdasarkan Kapasitas Dukung

Tanah

Alat yang serlng dipakai untuk menguji kapasitas dukunq tanah di Indonesia

adalah alat sondir ("Cone Penetration Test"). Alat ini dibedakan menurut bentuk

ujungnya. yaitu konis blasa dan bikonis Konis blasa berfunosl untuk mengukur

tegangan pada ujung konis, sedangkan bikonis merupakan pengembangan dari

konis biasa. Selain dapat mengukur tegangan pada uiungnva. bikonis juoa daoat

mengukur tegangan akibat lekatan yanq terjadi pada slsl-slsinva Metode pengujian

dengan menggunakan alat ini memiliki kelebihan yaitu tlnokat keakuratannya cukuo

baik, karena penyelidikan tanah langsung dilakukan di lapangan sehingga kondisi

tanah masih asli. Dengan demikian diharapkan hasllnva akan mendekatl kondisi

vanq sesunqouhnya

Cara menentukan nilai kapasitas dukung berdasarkan hasil oenyondiran

menurut Wesley untuk tianq desak :

Pa = V^ + KJL
SF, SF2 (2.3)

dengan : P.a = kapasitas dukunq tiang desak ^ka)



Ap = luas penampang tiang (cm2)

q;; = nilai perlawanan ujung konis (kg/cm)

K = kelillng penampang tiang (cm)

qf = nilai lekatan tanah pada kedalaman tertentu (kg/cm)

SF = angka keamanan

untuk tanah paslr SFi = 3 dan SF- = 5

untuk tanah lempung, SFi = 5 dan SF? = 10

Sedangkan untuk tiang tarik :

T.,,t = K . gf

T„,t

T =

SF

dengan : T^r = kapasitas tahanan tiang tarik ultimit

T= —kapasitas tahanan tarik inn

2 2.4. Kapasitas Dukung Maksimum Satu Tiang Terhadap Gaya Lateral

Gaya lateral yang bekerja pada suatu konstruksi bangunan oerlu

diperhitungkan Untuk menentukan kapasitas dukung maksimum satu tiana

terhadap gaya lateral perlu ditinjau karakteristik tanah dimana tiang dipancang. Dua

jenis tanah yang ditinjau dalam hal Ini adalah tanah kohesif dan tanah non kohesif.

Peninjauan tanah kohesif dilakukan apabila kapasitas dukuno maksimum

satu tiang mengandalkan lekatan yang terjadi antara perrnukaan tiang dengan

tanah di sekitarnya. Sedangkan untuk tanah non kohesif apabila kapasitas dukuno

(2.4 )

(2.5)
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maksirnurnnya didasarkan oada gesekan antara butir-butir tanah denoan

perrnukaan tiang.

Broms (1964) mengemukakan teorlnya tentang kapasitas dukung satu tianq

terhadap gaya lateral untuk tiang terjepit ujungnya untuk jenis tanah kohesif dan

tanah non-kohesif.

a Tiang dipancang pada tanah kohesif

Jika tiang dipancang pada tanah kohesif. maka periawanan ultimit tanah

bertambah dari perrnukaan sebesar2 cu menjadi 8 - 12 cu pada kedalaman sekitar

3 D di bawah perrnukaan tanah. Dalam hal ini cu adalah tegangan geser tanpa

drainasl dan D adalah lebar tiang Broms beranggapan bahwa penyederhanaan

distribus! periawanan tanah adalah no! pada perrnukaan tanah sampai pada

kedalaman 1.5 D dari perrnukaan tanah. serta memiliki nilai konstan sebesar 9 cu

pada kedalaman tersebut sampai pada kedalaman berikutnya. Denoan anooanan

di atas. diharapkan akan menimbulkan reaksi yang akan menahan oaya-gava yang

dapat menimbulkan kerusakan struktur tanah pada daerah-daerah kritis.

Perhitungan selanjutnya adalah membedakan jenis tiang menjadi tiang pendek dan

tiang panjang.

1) Tiang pendek

Tiang dikatakan pendek bila perbandingan antara panlano tiang (L) dan

diameter/tebal tiang (D) < 12. Akibat gaya horisontal (Ha) tiang seolah-seoiah

tergeser ke samping. sedangkan kondisi tiang adalah seimbang (stabil) maka

timbu! momen untuk menqembalikan ke oosisi tersebut
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Gambar 2.3. Tiang pendek, ujung terjepit dipancang pada tanah kohesif

Ha = 9.cu.D(L- 1,5 D)

Mmflks = Hf, (!') ^ !' = 0.5.L + 0.75.D

Mmaks = 4,5.cu.D. (L2 - 2.25.D2)

dengan ;

Ha

Mn

I '

D

cu

L

= gaya lateral ultimit (ton )

= momen makslmal oada ouncak tiana (ton m )

—lengan momen ( m )

= teba! tiang ( m ).

= tegangan geser tanpa drainase (t/m2 ),

= panjang tiang.

(P.6)

(2.7)
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2) Tiang panjang

Tiang dikatakan panjang apabila L/D > 12. Pada jenis tiang Ini. tidak selumh

panjang tiang mengalami defleksi seperti pada tiang pendek. Defleksi teriadi hanya

sepanjang (f + 1.5.D) dan My sebagai momen puncak yang teriadi pada uluno tiang

My

w'-L

i

Defleksi liang

},%d

_k_J
9.cu.tl

Rtaksi

tanah

Diagram

btdang mornert

Gambar 2.4 Tiang panjang ujung terjepit dipasang pada tanah kohesif

Ha =

f =

2.M„

(1,5. D + 0,5. f)

Ha

9.cu.D

(2.3)

(2.4)

dengan ;

f = kedalaman tanah yang diijinkan untuk menahan defleksi

Jlka kedua persamaan di atas disubstitusikan, maka nilai Ha dlcari dengan cara

"trifli and ^^*or"

b Tiang dipancang oada tanah non kohesif

Berdasarkan analisis yang dilakukan Broms (1964) untuk jenis tanah non

kohesif digunakan anggapan-anggapan sebagai berikut:



(1) tekanan tanah aktlf yang bekerja pada tianq (di belakang tiang) diabaikan

(2) distribusi tekanan tanah pasif sepanjang bidang tiang bagian depannya (pu)

adalah sama dengan 3 kali besarnya tekanan tanah menurut toeri Ranklne

(oV.Kp dengan oV = tekanan tanah efektlf Kp - koefisien tanah pasif)

Asumsi ini didasarkan pada batas empiris dari perbandingan antara beban

ultimit yang diperkirakan dengan beban ultimit dari hasi! observasi lapanqan

yang dilakukan Broms. sehingga dlambll rasio perbandingan sebesar3

(3) bentuk tampang tiang tidak mempengaruhl distribusi tekanan tanah ultimit atau

perlawanan tanah lateral ultimit

Untuk perhitungannya. juga dibedakan berdasarkan ukuran panjang tiang

seperti pada perhitungan untuk lenls tanah non kohesif

1) Tiang pendek

Delkksi tiang

Mmaki

If.d.l.Kp Diagram
fiwkji tanah bWonJ> rnomt'1

Gambar 2.5. Tiang pendek. ulung terjenit dipancang

pada tanah non kohesif
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(1) tekanan tanah aktif yang bekerja pada tiang (di belakang tiang) diabaikan,

(2) distribusi tekanan tanah pasif sepanjang bidang tiang bagian depannya (pu)

adalah sama dengan 3 kali besarnya tekanan tanah menurut toeri Rankine

(crv'.Kp, dengan oV = tekanan tanah efektif, Kp = koefisien tanah pasif).

Asumsi ini didasarkan pada batas empiris dari perbandingan antara beban

ultimit yang diperkirakan dengan beban ultimit dari hasil observasi lapangan

yang dilakukan Broms, sehingga diambil rasio perbandingan sebesar3,

(3) bentuk tampang tiang tidak mempengaruhi distribusi tekanan tanah ultimit atau

pedawanan tanah lateral ultimit.

Untuk perhitungannya, juga dibedakan berdasarkan ukuran panjang tiang

seperti pada perhitungan untuk jenis tanah non kohesif.

1) Tiang pendek

t •»•

Mmabs

iU

._LJ_

Dtlitkli tiang IJrJ.l.kp

neaksi tanah

Otagrj

biCang mornen

Gambar 2.5. Tiang pendek, ujung terjepit, dipancang
pada tanah non kohesif



Pada keadaan stabii • t H= 0 dan v y - n

diperoleh Ha = 1,5.y.L2.D.Kp

M-,aks = 2/3. Ha. L

2) Tiang Panjang

ntokii tanah

auuu

Mdang momen

Gambar 2.6 Tiang panjang ujung terjepit. dipancang pad.
tanah non kohesif

(2.10)

( o -1-1 \

Untuk menentukan besarnya reak^i ak«b-+ «o»a ,ata„, Hirt .wj.._, ^.l^^l y3jS lateral, digunakan rumus

sebagai berikut:

Ha = 3/2. y.D Kp.f2
(2.12)

f=0,82 V Ha
(2.13)

(2.14)

(2.15)

'••

2.M-„ = M
1 'a (e + 2/3.f)

Ha =
2.M

e + 0,55 ,
VD.Kp.v
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dengan:

My = momen pada puncak pondasi tiang

Kp = koefisien tanah pasif

y = berat jenis tanah

2.2.5. Pengaruh Kelangsingan pada Tiang

Komponen struktur tekan digolongkan menjadi dua, yaitu komponen struktur

tekan pendek dan struktur tekan langsing. Semakin langsing suatu komponen

struktur tekan, maka akan semakin mudah komponen tersebut melentur, sehingga

fenomena tekuk yang dialami menjadi lebih besar. Untuk mencegah tekuk yang tak

dikehendaki, diperlukan evaluasi terhadap reduksi kekuatan yang hams diberikan

dalam perhitungan struktur tekan. Suatu kolom digolongkan langsing apabila

dimensi atau ukuran penampang lintangnya kecil dibandingkan dengan tingginya.

SK SNI T-15-1991-03 memberikan analisis perkiraan dengan didasarkan pada

faktor pembesar momen 8 sebagai suatu evaluasi pendekatan.

SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.3.11 ayat 4 memberikan ketentuan bahwa

untuk komponen sruktur tekan dengan pengaku lateral, efek kelangsingan dapat

diabaikan apabila rasio kelangsingan memenuhi:

k lu M1b
<34-12( ) (2.16)

r M2b

dengan:

k = faktor panjang efektif,

lu = panjang komponen struktur tekan,
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r = radius girasi = VI / A,

Mib, M2b = momen-momen ujungterfaktor yang posisinya berlawanan.

SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.3.11 ayat 2.1 memberikan ketentuan untuk

komponen struktur tekan yang ditopang dan tertahan terhadap pergerakan ke arah

lateral, nilai faktor panjang efektif (k) diambil 0,7. Menurut SK SNI T-15-1991-03

pasal 3.3.11 ayat 2.3 nilai radius girasi boleh diambil sama dengan 0,3 kali dimensi

total dalam arah stabilitas yang ditinjau untuk komponen struktur tekan persegi, dan

sama dengan 0,25 kali diameter untuk komponen struktur tekan bulat.

Komponen struktur tekan hams direncanakan dengan beban aksial rencana

P dan momen rencana yang teiah mengalami pembesaran (Mc).

Mc = 8b. M2b + 5S. M2s (2.17)

dimana : 8b = faktor pembesar momen untuk komponen yang ditahan terhadap

goyangan ke samping.

8S = faktor pembesar momen untuk komponen yang tidak ditahan

terhadap goyangan ke samping.

Karena goyangan ke samping pada tiang pancang tertahan oieh dukungan

lateral tanah, maka nilai 8S diambil sebesar nol. Dengan demikian persamaan di atas

menjadi: Mc = Sb.M2b.

Faktor pembesaran momen (8b) dapat ditentukan dengan rumus :

c

6 B 2.18
(1 - —-)

(0PC)



dirnana :

Cm = 0.6 + 0 4 (M1b/M,;.)
(2.19)

P, =
(klu)2 (2.20)

e = angka reduksi (0.7)

Menurut SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.3 11 ayat 54, bila perhitungan
menunjukkan bahwa pada kedua ujung suatu komoonen stn.ktnr w»n w3nn

tertahan tidak terdapat momen atau iika eksentrisitas ujung yang diperoleh dari

perhitungan kurang dari (15+0 03h) mm maka M2b dalam persamaan di atas hams

didasarkan pada suatu eksentrisitas minimum (15+0.03hi mm

Perencanaan dengan menggunakan cara perkiraan pembesaran momen

tersebut, dapat digunakan bila rasio kelangsingan tidak melebihi 100. Untuk semua

komponen struktur tekan dengan k\Jr lebih besar dari 100, maka perencanaan

harus memperhitungkan efek defleksi. Perhitungan akan lebih terjamin
ketepatannya apabila menggunakan alat bantu komputer untuk memecahkan
sekumpulan persamaan secara slmultan.


