
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Pondasi suatu bangunan adalah konstruksi bawah yang mencruskan

semua beban konstruksi diatasnya ketanah pendukung atau merupakan elemen

penghubung antara konstruksi atas dengan tanah (Bowles, 1986).

Pondasi tiang pancang adalah suatu struktur pondasi berbentuk tiang

yang penempatannya pada lapisan tanah pendukung. Sistem kerja pondasi

jenis ini dikaitkan dengan kapasitas dukung tanah, didasarkan pada kapasitas

dukung ujung tiang maupun lekatan tanah pada keliling permukaan tiang

pancang (Sardjono, 1988).

Secara umum dapat dikatakan pondasi tiang digunakan bila dijumpai

kedalaman atau kondisi sebagai berikut:

1. bila dijumpai kondisi tanah dasar pondasi merupakan tanah baik atau tanah

dengan kuat dukung tinggi terletak pada kedalaman cukup dalam dari muka

tanah ( D/B > 10 ) sedangkan kurang mampu mendukung beban yang

bekerja atau merupakan tanah lunak,

2. dasar pondasi sering mengalami erosi akibat gerusan air, misal pada pondasi

pilar jembatan sehingga dasar pondasi perlu ditempatkan lebih dalam dan



pengaruh gerusan paling dalam, tetapi kemungkinan akan mengakibatkan

biaya membengkak. Kondisi yang seperti ini dapat diatasi dengan dua

kemungkinan yaitu pondasi tiang atau pondasi sumuran,

3. bilamana suatu konstruksi menerima beban horisontal atau pun tarik yang

cukup besar. Untuk mengimbangi pengaruh beban tersebut dapat diatasi

dengan konstruksi pondasi tiang, contohnya konstruksi dennaga, pemecah

gelombang, tanggul pelabuhan, pondasi tangki minyak dan sebagainya.

Berdasarkan pemakaian jenis pondasi tiang mengakibatkan berbagai

jenis tiang digunakan sesuai dengan beban yang bekerja, bahan tiang maupun

cara pelaksanaan pemancangannya(K. Basah Suryolelono, 1994).

2.2 Jenis Pondasi Tiang Pancang

Berbagai tipe pondasi tiang pancang yang digunakan dalam konstruksi

pondasi. Menurut K. Basah Suryolelono (1994) jenis pondasi dapat dibedakan

terhadap cara tiang meneruskan beban yang diterimanya ke tanah dasar

pondasi. Hal ini tergantung juga pada jenis tanah dasar pondasi yang akan

menerima beban yang bekerja, Adapun jenis-jenisnya adalah :

1. "End / Point Bearing Pile", yaitu bila ujung tiang mencapai tanah keras atau

tanah baik dengan kuat dukung tinggi, makabeban yang diterima tiang akan

diteruskan ke tanah dasar pondasi melalui ujung tiang.



2. "Friction Pile", yaitu jika tiang dipancang pada tanah dengan nilai kuat

gesek tinggi (jenis tanah pasir ), maka beban yang diterima oleh tiang akan

ditahan berdasarkan gesekan antara tiang dengan tanah sekeliling tiang.

3. "Adhesive Pile", yaitu bila tiang dipancang pada tanah dasar pondasi yang

mempunyai nilai kohesi tinggi ( jenis tanah lempung ), maka beban yang

diterima oleh tiang akan ditahan oleh pelekatan antara tiang dengan tanah

sekeliling dan permukaan tiang.

Pada umumnya di lapangan dijumpai jenis tiang yang merupakan

kombinasi dari ketiga hal tersebut. Keadaan ini disebabkan karena jenis tanah

merupakan campuran / kombinasi antara tanah berbutir kasar, tanah berbutir

halus dan kadang merupakan tanah yang kompak, sehingga cara tiang

meneruskan beban ke tanah dasar pondasi merupakan kombinasinya.

Menurut Suhardjito Pradoto (1989), pondasi tiang secara umum

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tiang-tiang perpindahan ("displacement piles"), yang termasuk dalam

katagori ini adalah :

a. kayu, berpenampang bundar atau segi empat dengan sambungan atau

menerus ("timber piles"),

b. tiang beton ("precast concrete piles"), dapat berpenampang masif atau

bulat,



c. tiang beton pratekan ("prestressed concrete piles") berpenampang

masif atau bulat,

d. pipa baja ("steel tube") dipancang dengan ujung tertutup,

e. pipa baja dengan penampang segi empat ("steel box") dipancang

dengan ujung tertutup,

f pipa baja yang ujungnya membesar atau mengecil ("fluted & tapered

steel tube"),

g. pipa baja dengan ujung tertutup dimasukkan dengan cara ditekan

("jacked-down steel tube with close end").

2. Tiang-tiang perpindahan tipe dipancang dan dicor ditempat ("displacement

piles & cast in situ type"), yang termasuk dalam kategori ini adalah :

a. pipa baja dipancang setelah itu diisi atau dicor beton sambil pipa baja

ditarik ("steel tube driven & with drawn after placing concrete"),

b. tiang pracetak beton yang diisi dengan beton ("precast concrete shell

filled with concrete"),

c. pipa baja berdinding tipis kemudian diisi beton ("thien walled steel

shell driven").

3. Tiang-tiang perpindahan kecil ("small displacement piles"), yang termasuk

dalam kategori ini adalah :

a. tiang pracetak beton,penampang pipa dipancang dengan penampang

tiang yang terbuka atau salib ("precast concrete tubular section driven").
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b. tiang pratekan beton, penampang bulat dipancang dengan penampang

terbuka atau salib ("prestressed tubular section driven"),

c. tiang baja profil H ("steel H section"),

d. tiang baja penampang bulat atau pipa, dipancang dengan ujung terbuka

("steel tube section driven"),

e. tiang ulir ("screw pile").

4. Tiang-tiang tanpa perpindahan ("non displacement piles"). Dilaksanakan

pertama mengeluarkan tanah dengan proses pengeboran, kemudian tiang

dibuat dengan meletakkan beton pada lubang bor, yang termasuk dalam

kategori ini adalah :

a. beton yang dituang pada lubang bor ("bore & cast in situ"),

b. pipa-pipa yang diletakkan pada lubang bor dan diisi dengan beton

("tubeslesed in hole drilled").

5. Tiang komposit ("composite piles"), merupakan kombinasi unit tipe tiang

dari ketiga kategori yang telah disebutkan diatas.

Dari segi bahannya tiang dapat berupa tiang baja, tiang kayu, tiang

beton. Pondasi tiang beton terbagi menjadi dua, yaitu tiang beton pra-cetak dan

tiang beton cetak di tempat ("cast in place"). Untuk tiang beton cetak ditempat

dibuat dengan jalan pemboran tanah atau dengan pemancangan "casing" ke

dalam tanah kemudian diisi campuran beton ( Bowles, 1986 ).



2.3 Kapasitas Dukung Pondasi Tiang Pancang

Berdasarkan kapasitas dukungnya dibedakan dalam daya dukung

ujung dan daya dukung geser, apabila daya dukung keduanya dimobilisasikan

akan didapat:

Quit = Qc + Qs (2.1)

Qall = Qult/SF (2.2)

dimana :

Quit = Kapasitas dukung tiang pancang maksimum (Kg).

Qe = Kapasitas dukung ujungyang didapat dan tanah di bawah

ujung pondasi (Kg).

Qs = Kapasitas dukung yang didapat dari gaya geser atau gaya adhesi

antara tiang pancang dengan tanahnya (Kg).

Qaii = Kapasitas dukung tiang pancang ijin (Kg).

SF = Faktor keamanan ("Safety Factor").

2.3.1 Kapasitas Dukung Menurut Metode Meyerhof

Kapasitas dukung pondasi tiang pancang dibagi berdasarkan jenis

butiran tanah (Pradoto S, 1988/1989, "BOOKS & MONOGRAPH" TEKNIK

PONDASI) :

1. Kapasitas dukung ujung untuk tanah berbutir halus ("c-soils").

Qe = AP.C.NC' (2.3)

dimana:



Ap - Luas penampang tiang pancang (cm).

C = Kohesi dari tanah yang terdapat pada ujung tiang pancang

(Kg/cm2).

Nc' = Faktor daya dukung yang telah disesuaikan ("adjusted bearing

capacity factor"), untuk tanah berbutir halus Nc'= 9.

2. Kapasitas dukung ujung untuk tanah berbutir kasar ("cp-soils")

Untuk tanah berbutir kasar rumus daya dukung ujung dibedakan dalam

dua hal :

a. Untuk — < -- , maka kapasitas dukung ujungnya adalah sebagai

berikut ini :

Qe = Ap.q.Nq' (2.4)

L Lc
b. Untuk — > — , maka kapasitas dukung ujungnya adalah sebagai

berikut ini :

Qc = Ap . q . Nq' , tetapi harga Qe harus lebih kecil dari pada :

Qe = Ap . (50 Nq'). tg (<p) (2.5)

dimana

q = "effective overburden pressures" = X ( y . h, ), dengan

i = banyak lapis tanah.

Nq' = Faktor daya dukungyang telah disesuaikan.

L = Panjang tiang (m)
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B = Dimensi penampang tiang (cm).

Lc
-— = Perbandingan kedalaman kritis ("the critical depth rasio")

didapat dari grafik "Bearing capacity factor"

q> = Sudut geser dalam (...°)

3. Kapasitas dukung ujung untuk tanah pada umumnya ("C-(p-soils").

Untuk tanah pada umumnya kapasitas dukung ujungnya adalah :

Qe = Ap.(C.Nf/ + r,.q.Nq') (2.6)

Dengan memperhitungkan berat pondasi tiang kapasitas dukung

ujungnya menjadi :

Qe = Ap.[C.Nc' +q.q.(Nq'-l)] (2.7)

dimana :

v\ - Faktor, menurut Meyerhof r\ = 1

2.3.2 Kapasitas Dukung Menurut Metode Tomlinson

Kapasitas dukung pondasi tiang pancang dibagi berdasarkan jenis

butiran tanah (Pradoto S., 19881989, "BOOKS & MONOGRAPH" TEKNIK

PONDASI) :

1. Kapasitas dukung ujung untuk tanah berbutir halus ("C-soils").

Kapasitas dukung ujung dapat ditentukan menurut rumus yang

diturunkan oleh Tomlinson sebagai berikut:

Qe = NC.C.AP (2.8)



dimana :

Qc = Kapasitas dukung dibawah ujung tiang pancang (Kg).

C - Kohesi yang terdapat pada ujung tiang (kg/cm2).

2. Kapasitas dukung ujung untuk tanah berbutir kasar ("(p-soils").

Kapasitas dukung ujung dapat ditentukan menurut rumus yang

diturunkan oleh Tomlinson sebagai berikut:

Qe = Nc .q . Ap (2.9)

dimana : Qe, Nc ,q dan Ap adalah sama dengan yang sebelumnya.

3. Kapasitas dukung ujung untuk tanah pada umumnya ("C-<p-soils").

Kapasitas dukung ujung dapat ditentukan menurut rumus yang

diturunkan oleh Tomlinson sebagai berikut:

Qe = Ap . [ C . Nc + q . Nq' ] (2.10)

dimana notasi sama dengan sebelumnya.

2.3.3 Kapasitas Dukung Menurut Metode Terzaghi

Kapasitas dukung tiang pancang didasarkan dari hasil uji lapangan

berupa hasil pemboran tanah dan pengambilan sampel untuk dilakukan uji

dilaboratorium guna mendapatkan karakteristik fisik maupun mekanik dari

tanah. Umumnya diperoleh data untuk tanah asli antara lain,

(p = sudut gesek internal (...°),

C - kohesi (Kg/cm2),

y = berat volume (gr/cm3),



n = porositas,

w = kadar air (%),

Cc= indek kompresibilitas,

Jika suatu tiang dipancang pada tanah dengan kondisi homogen,

berbutir dengan kedalaman yang cukup besar dan menerima beban sebesar V,

maka beban ini akan dilawan oleh gaya-gaya yang bekerja pada tiang tersebut,

V = Pf+Pp (2.11)

dengan,

Pf = Gaya perlawanan padadinding tiang (Kg)

Pp = Gaya perlawanan diujung tiang (Kg).
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1. Perlawanan Ujung Tiang ("end bearing")

Bilamana beban P yang bekerja pada tiang diteruskan melalui ujung

tiang ke tanah dasar pondasi, maka besarnya perlawanan ujung tiang dengan

luas tampang tiang (A) sebesar (qp . A) dengan qp adalah perlawanan ujung

tiang per satuan luas tampang. Jadi diperoleh hubungan,

V = Pp= qp.A (2.12)

Berdasarkan formula klasik Terzaghi,

qp= (ay.y.B.NY + y.D.Nq+l,3cNc) (2.13)

Bila D » dan ay . y . B . Ny diabaikan diperoleh :

Pp = A(y . D . Nq+ 1,3 cNc) (2.14)

dimana,

A = 7i.B IA (tampang lingkaran)

A = B (tampang segi empat)

maka perlawanan ujung tiang per satuan luas,

P = Pp/A (2.15)

= y.D.Nq+l,3cNc (2.16)

Bilamana jenis tanah merupakan tanah lempung (cp = 0 ; Nc = 5,1 dan Nq = 1)

maka diperoleh,

p = y.D + 6c (2.17)

atau, Pp= A(y. D + 6c) (2.18)
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Gambar 2.2 Tipe Tiang dengan Kapasitas Dukung Ujung

a. Kapasitas dukung ujung untuk tanah berbutir halus ("c-soils").

Terzaghi berpendapat bahwa untuk tanah berbutir halus kapasitas

dukung ujungnya adalah :

Qc = Ap. qult (2.19)

dimana,

q„it = l,3.C.Nc + q.Nq (2.20)

sehingga,

Qc = Ap . ( 1,3 . C Nc + q. Nq) {2.21)

yang mana notasi adalah sama dengan sebelumnya.

b. Kapasitas dukung ujung untuk tanah berbutir kasar ("cp-soils").

Terzaghi berpendapat bahwa untuk tanah berbutir kasar kapasitas.

dukung ujungnya adalah :
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Qe-Ap( q . Nq . aq+ y. B. Ny . ay ) (2.22)

dimana :

y = Berat isi tanah dibawah ujung tiang (gr/cm3).

B = Dimensi pile (cm)

ay = Faktor penampang, dimana : - Penampang persegi, ay = 0,4

- Penampang bulat, ay = 0,3

- Penampang Menerus, ay = 0,5

dimana notasi yang lain sama dengan sebelumnya.

c. Kapasitas dukung ujung untuk tanah pada umumnya ("C-(p-soils").

Terzaghi berpendapat bahwa untuk tanah pada umumnya kapasitas

dukung ujungnya adalah :

Qe = Ap( 1,3 .C. Nc +q . Nq +y . B. Ny . ay ) (2.23)

dimana :

Qe - Kapasitas dukung ujung yang didapat dari tanah dibawah

ujung pondasi (Kg).

Ap = Luas penampang tiang pancang (cm2).

C = Kohesi dari tanah yang terdapat pada ujung tiang pancang
(Kg/cm2).

Nc = Faktor daya dukung untuk tanah dibawah tiang

q = "Effectif overburden pressures" = X ( y . hi )

i = Banyaknya lapis tanah.



y = Berat isi tanah dibawah ujung tiang (gr/cm3).

B = Dimensi pile (cm).

Nq = Faktor daya dukung.

ay = Faktor penampang,dimana: Penampang persegi, ay

Penampang bulat, ay

Penampang Menerus, ay

Tabel 2.1 Koefisien Daya Dukung menurut Terzaghi
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= 0,4

= 0,3

= 0,5

<p Nc \ NT Nc' \'

0° 5,71 1,00 0,00 3,81 1,00 0,00

5° 7,32 1,64 0,00 4,48 1,39 0,00

10° 9,64 2,70 1,20 5,34 4,94 0.00

15° 12,80 4,44 2,40 6,46 2,73 1,20

20° 17,70 7,43 4,60 7,90 3,88 2,00

25° 25,10 12,70 9,20 9,86 5,60 3,30

30°
37,20 22,50 20.00 12,70 8,32 5,40

35°
57,80 41,40 44,00 16,80 12.80 9,60

40°
95,60 81,20 114,00 23.20 20.50 19.10

45°
172,00 173,00 320.00 34,10 35.10 27,00

2. Perlawanan pada Dinding Tiang

Ada dua kemungkinan perlawanan pada dinding tiang (selimut

pondasi tiang pancang) yaitu perlawanan gesek bilamana dijumpai jenis tanah

non-kohesif (jenis tanah berbutir) dan perlawanan lekatan bila dijumpai jenis

tanah kohesif (tanah lekatan).
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a. Perlawanan Gesek ("friction")

Menurut Caquot, koefisien gesek yang terjadi antara tanah dan tiang

sesuai dengan besar / kecilnya sudut 5 (gambar 2.1.), maka besarnya gaya

perlawanan akibat gesekan adalah :

f = KpY y . z . sin 5 (2.24)

dimana,

Kp7 = koefisien gesek tergantung bidang vertikal, muka tanah

horisontal dan sudut 5,

f = gaya gesek lateral per satuan luas, bertambah sebanding

dengan z (Kg/cm2),

8 = sudut gesek antara tiang dan tanah sekeliling (,.°).

Gaya perlawanan gesek pada dinding tiang sebesar,

Pf = 0,5 . f. L . CP (2.25)

atau, Pf = (KpY.sin5).y .0,5 . L2. Cp (2.26)

dimana,

Cp = keliling tiang (cm),

L = kedalaman tiang (cm),

y = berat volume tiang (gr/cm3).

Bila, fm = Pf/(Cp.L) ! (2.27)

= (KpY.sin5).y.0,5.L (2.28)

= a.y.0,5.L (2.29)
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dengan a = ( KpY. sin 8 ) dan fm adalah perlawanan gesek per satuan luas rata-

rata. Besarnya a dapat dilihat dalam tabel 2.2 yang merupakan hubungan

antara a, sudut gesek internal tanah (cp) dan 8 berkisar antara -cp dan -2 cp / 3.

Tabel 2.2 Hubungan antara a, cp dan 5 berkisar antara -cp dan -2 cp / 3.

Sudut gesek a a

internal tanah (cp) <5 = -<p) ( S = - 2<p / 3 )

10° 0,285 0,186

15° 0,567 0,364

20° 1,030 0,641

25° 1,810 1,100

30° 3,210 1,800

35° 5,850 3.270

40° 11,300 5,900

45° 23,700 11,400

Menurut : Caquot dan Ken.se/
Catalan : Harga-harga 8diantaranya dapat diInterpolasi

b. Perlawanan Lekatan ("adhesive")

Metode analisis sama seperti pada perlawanan gesek, hanya saja

komponen tangesial diakibatkan oleh pengaruh kohesi.

Kpq ( c cotg cp ) sin 8 = (3 . c (2.30)

P = Kpq ( cotg cp ) sin 8 (2.31)

dengan Kpq adalah koefisien gesek akibat pengaruh lekatan. Pengaruh lekatan

terjadi pada seluruh dinding tiang, maka gaya perlawanan terjadi pada seluruh

permukaan dinding tiang, berarti 5 = - cp, maka diperoleh :

A' p
C O S (p

- sin ^c>
(2.32)



Gaya perlawanan akibat lekatan per satuan luas,

/ = fi.c

atau,

f =
COS (p

— s i n cp

/? = (1+ sin p )(

( ^ ^ ip ^
'•. -I + 2 J

4 2
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(2.33)

(2.34)

Besarnya nilai (3 dapat dilihat dalam tabel 2.3. merupakan hubungan antara [3

dan (p ( sudut gesek internal tanah )

Tabel 2.3 Hubungan antara (3 dan cp ( sudut gesek internal tanah)

Sudut gesek dalam
Ptanah ((p)

10° 1,60
15° 2,06
20° 2,70

25° 3,62

30° 5,0!

35° 7,27

40° 10,36

45° 17,97

Menurut: Caquot dan Kerisel

maka gaya perlawanan lekatan pada dinding tiang sebesar,

Pf = 0,5 . p .c .L.Cp (2.35)

Pada kenyataannya kapasitas dukung tiang adalah merupakan

kombinasi atau salah satu tipe perlawanan tiang, sehingga perlu diperhatikan

parameter-parameter lain di dalam merencanakan kapasitas dukung tiang.
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Kapasitas dukung pondasi tiang pancang dengan metode Terzaghi

dapat dihitung berdasarkan jumlah hambatan pelekatTcleef (c) dari data

sondir,

n - c P•Lc^ ,u>»* 5 (2.36)

2.4 Metode T-Z

Kurva T-Z yang pertama kali diperkenalkan oleh Seed dan Reese

(1966) adalah data yang diperlukan untuk menghitung pergerakan aksial dari

suatu pondasi tiang dibebani secara vertikal. Kurva T-Z adalah suatu kurva

hubungan antara tegangan geser pada selimut tiang atau transfer beban ( t )

dan perpindahan tiang ( z ), sehingga dari kurva T-Z tersebut dihasilkan rasio

transfer beban dengan kuat geser tanah disetiap kedalaman dan perpindahan

yang terjadi yang diperlukan untuk menganalisis dan menggambar kurva

perpindahan beban disepanjang tiang ( Reese, 1966 ). Faktor-faktor yang

mempengaruhi respon T-Z adalah sebagai berikut:

1. diameter tiang pancang,

2. kekakuan tiang dalam arah vertikal,

3. panjang tiang,

4. distribusi kekuatan dan kekakuan tanah disepanjang tiang,

5. kekasaran bahan tiang relatif terhadap tanah disekitarnya.
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Perilaku pondasi yang dibebani secara aksial dapat dijelaskan secara

rasional berdasarkan pertimbangan terhadap bagaimana beban dapat dialihkan

ke tanah di sekelilingnya. Dalam hal ini baik tanah maupun tiang pancang

merupakan material yang dapat mengalami deformasi dan proses pengalihan

beban tergantung daripada besarnya deformasi atau perpindahan ( Seed dan

Reese, 1966).

2.4.1 Fungsi Pengalihan Beban

Fungsi pengalihan beban dinyatakan dalam kurva T-Z, yang

merupakan hubungan antara pengalihan beban (t) terhadap gerakan tiang

pancang (z). Besarnya pengalihan beban (t) dapat didekati dari adhesi tanah

pada tiang, dimana besar dari gerakan tiang untuk mencapai maksimum

gesekan tersebut tergantung pada sifat-sifat tanahnya dan interaksi antara

tanah dengan tiang, yaitu sifat kekasaran permukaan bidang kontak. Pada "stiff

clay" diharapkan gerakan tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan

gerakan pada "soft clay". Bentuk kurva pengalihan beban pada tanah lempung

seperti ditunjukkan pada gambar 2.3, dimana adhesi tanah diambil dengan

mengalikan kuat geser tanah dengan suatu koefisien yang menyerupai

koefisien alpha (a) yang diusulkan oleh Tomlinson ( Kraft et al, 1981),

(O'Neill, 1979-1980), (Cook etal, 1979) dan (Coyle Reese, 1966).
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Gambar 2.3 Kurva Pengalihan Beban vs Peralihan pada Masing-masing
Segmen Tiang (Seed and Reese, 1966)

2.4.2 Pembentukan Kurva T-Z

Pembentukan kurva T-Z dapat dipisahkan antara prefailure (sebelum

runtuh) dan postfailure (sesudah runtuh). Prefailure T-Z ditentukan oleh suatu

model teori yang berdasarkan pada elastisitas. Postfailure dimodelkan

berdasarkan pertimbangan dari sifat deformasi-tegangan sisa (residual stress)

pada bidang kontak tanah pada tiang.
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1. Kurva T-Z sebelum terjadi keruntuhan

Perumusan teori diterangkan menggunakan pemodelan sebuah silinder

dengan beberapa asumsi dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Randolp dan

Wroth, 1978.

a. Pola perpindahan dan tanah dapat dimodelkan sebagai silinder yang

mengalami geser seperti gambar berikut ini :

STATIOM *"
I !?*?«-:*;:--«

1 h

" «-":*- -".

~± NEAH SPRING

I ^^~ ,

Gambar 2.4 Pola Perpindahan Tanah (Randolp and Wroth, 1978)

b. Perpindahan tanah dalam arah radial, diasumsikan dapat diabaikan bila

dibandingkan dengan perpindahan tanah dalam arah vertikal.

c. Penurunan tegangan geser terhadap jarak memenuhi hubungan antara

t . r = t„ . r0 , dimana t = tegangan geser pada jarak r dan sisi tiang, t„ =

tegangan geser pada bidang kontak tiang-tanah, r„ =jari-jari pondasi tiang.

d. Tegangan geser dapat diabaikan jika jarak radial melebihi r (daerah

pengaruh) dan tanah tidak akan berubah diluardaerah tersebut.



e. Daerah pengaruh adalah rm = 2,5 . 1. p ( 1- v ) dan ini merupakan

nilai rata-rata sepanjang tiang, dengan = panjang tiang, v = "poisson ratio"

dari tanah, p= rasio dari modulus geser tanah pada kedalaman 1/2 dari ujung

tiang.

tOAG

J] OlSfUCCMCKt OUt

f TO IOAO

Gambar 2.5 Model Penurunan (Randolp and Wroth, 1978)

Asumsi tersebut diatas menghasilkan persamaan pengalihan beban

sebagai berikut ini

m

zs = r0.r0 \dr/Gr

dimana :

(2.37)

Zs = Penurunanpondasi tiang(cm)

Gr = Modulus geser yang mempakan fungsi dari jarak radial r
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Sampai titik keruntuhan, variasi modulus geser dengan jarak radial

dan modulus degradasi tegangan dapat dimodelkan oleh persamaan 2.37. Jika

G konstan persamaan akan menjadi:

Zs =̂ ln(,„A0) (238)

Dari persamaan 2.38 dapat dilihat bahwa penurunan tidak hanya merupakan

fungsi dari regangan geser dan kekakuan tanah tetapi juga merupakan fungsi

dan panjang dan radius pondasi tiang (secara tidak langsung oleh rm).

2. Kurva T-Z setelah terjadi keruntuhan

Pembentukan suatu model analitis yang berhubungan dengan masalah

yang mencakup respons t-z saat keruntuhan dan sesudahnya. Masalah-masalah

tersebut adalah:

a. gesekan selubung maksimum,

b. penurunan tiang (atau regangan) pada saat gesekan maksimum terjadi,

c. gesekan sisa selubung pada penurunan pondasi tiang yang besar,

d. penurunan saat antara tegangan maksimum dan tegangan sisa terjadi.

Saat tanah mencapai keadaan awal dari keruntuhan, suatu penurunan

tambahan pada dinding tiang akibat regangan geser pada tanah dengan suatu

putaran dari bidang utama, pergerakan sepanjang bidang slip atau kombinasi

dari kondisi-kondisi ini. Oleh karenanya persamaan 2.37 tidak dapat

digunakan untuk menjelaskan respon t-z pada kondisi "postfailure" saat bidang
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slip terbentuk. Suatu pendekatan terhadap kelakuan "postfailure" adalah

dengan membuat model dari suatu potongan sistem tiang-tanah pada suatu

pengujian "direct shear test" atau beberapa pengujian laboratorium lainnya.

Hal tersebut dilakukan dengan mengganti sebagian dari sampel tanah yang

biasa digunakan untuk pengujian dengan suatu potongan baja, beton atau

kayu. Jika keruntuhan terjadi pada tanah, bukan pada bidang kontak pondasi

tiang-tanah, suatu pengujian konvensional "direct shear test" mungkin lebih

tepat untuk menjelaskan respon pengalihan beban penurunan pada kondisi

"postfailure".

2.4.3 Prosedur Analisis

Prosedur analisis pada metode pengalihan beban adalah didasarkan

pada mekanisme bahwa kepala tiang pancang mengalami peralihan vertikal

saat dibebani. Peralihan ini terjadi baik sebagai akibat perpendekan elastis

tiang pancang maupun penurunan ujung tiang. Tanah memberikan perlawanan

geser sepanjang selimut dan tahanan ujung sesuai dengan besar dari penetrasi

tiang ke dalam tanah. Gambar 2.6 menunjukkan distribusi beban pada tiang

pancang pada setiap pembebanan.



DEPTH ( m ) LOAD (ton )

A

B

Gambar 2.6 Distribusi Beban Sepanjang Pondasi Tiang

Untuk analisis pondasi tiang pancang dibagi dalam beberapa segmen

dengan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing segmen seperti pada

gambar 2.7. Analisis dilakukan untuk menentukan besarnya beban (Q0)

terhadap defleksi (s) di kepala tiang pancang. Di bawah ini diberikan prosedur

analisis berdasarkan metode pengalihan beban (T-Z):

1. Pondasi tiang pancang dibagi menjadi beberapa segmen, misalnya terbagi

menjadi tiga segmen seperti pada gambar 2.7.

I
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Gambar 2.7 Pembagian Segmen pada Pondasi Tiang



32

2. Mengasumsikan perpindahan ujung tiang, Yt.

3. Menghitung tahanan ujung tiang, T, akibat perpindahan ujung tiang yang

diasumsikan pada poin 1. Bowles (1982) mengusulkan rumus dan

Thimoshenko dan Giidier (1970) untuk menghitung besarnya T.

4. Menentukan perpindahan rata-rata dari segmen terbawah. Sebagai

aproksimasi pertama anggaplah perpindahan tersebut sama dengan

perpindahan ujung pondasi tiang sebesar Yt.

5. Dengan nilai perpindahan titik tengah segmen terbawah tersebut diatas,

didapatkan nilai dari tahanan geser ( transfer beban ) berdasarkan kurva

yang menunjukkan rasio tahanan geser ( "shear strength" ), seperti pada

gambar 2.8. Sebagai contoh ditentukan Yt (perpindahan tiang) sebesar

0,30 in maka diperoleh rasio sebesar 1,00.

«? i-o
m

- O-ft
<*
s9

jS
«•

0-6
o

V*

5" 0"»
^
c
m

0*2
"O

s

/I "" •—

/
/.
1 . - •

o. \0 20; 30

Pil« movement (mm)

40

Gambar 2.8 Rasio Transfer Beban dengan Kuat Geser Tanah Terhadap
Perpindahan Tiang
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6. Kuat geser tanah didapatkan dari kurva hubungan antara kuat geser

terhadap kedalaman yang dihasilkan dari pengujian dilapangan atau

laboratorium. Sebagai contoh dari gambar 2.9, jika titik tengah segmen

terbawah berada pada kedalaman 50 ft didapatkan kuat geser tanah sekitar

1000 lb/ft2

SOIL SHEAR STRENGTH (Lb/Ft2)

500 1000

Gambar 2.9 Kuat Geser Tanah Terhadap Kedalaman

7. Menghitung beban aksial pada pondasi tiang dipuncak segmen terbawah,

dengan menggunakan rumus :

Q2 = T + L3[. C . S

dimana:

Q2 = beban aksial pada bagian atas segmen (Kg)

T = beban pada ujung bawah (Kg)

(2.39)
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S - gaya geser / transfer beban pada segmen bawah dari langkah 4

dan 5

CP = keliling lingkaran pondasi tiang (cm)

L3t = panjang segmen terbawah (cm)

8. Menghitung peralihan elastis rata-rata pada segmen terbawah, yaitu sebesar:

Q mId + T w I' ll
A YA = 2 _—2_

E .A <2-40>

Mengasumsikan suatu variasi linier dari distribusi beban untuk segmen-

segmen yang kecil dengan menggunakan rumus :

*-• m id

Q2 + T
2 (2-41)

9. Didapat perpindahan titik tengah segmen yang baru, yaitu :

Y3t = Y, + A Y3t (2.42)

10. Membandingkan nilai perpindahan pada langkah 9 dengan asumsi yang

diambil pada langkah 4.

11. Jika perpindahan yang dihitung tidak sesuai dengan asumsi yang diambil,

melampaui batas toleransi, maka ulangi langkah pada poin 10.

12. Apabila batas toleransi tercapai, maka analisis dilanjutkan pada segmen

diatasnya dengan mengambil nilai perpindahan yang sama dengan segmen

yang telah dianalisis sebelumnya.
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Dari prosedur diatas diperoleh beban total ( Q„ ), gesekan ( Qn-T ),

perlawanan ujung ( T ), deformasi pada tiang ( AYnt) dan peralihan total yang

terjadi ( Ynt ). Kemudian dapat digambar kurva hubungan antara beban

gesekan, perlawanan ujung dan beban total yang terjadi.

Gambar 2.10 Penjelasan Prosedur Analisis pada Pondasi Tiang Tunggal
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Gambar 2.11 "Flow Chart" Prosedur Analisis

36


