
BAB IV

PERENCANAAN KAPASITAS DUKUNG
DENGAN METODE TERZAGHI

4.1 Umum

Pembahasan yang akan dilakukan mel.puti perhitungan kapasitas

dukung perlawanan lekatan pada dinding tiang dengan metode Terzagh,

berdasarkan kohesi (C) dan sudut geser (cp) tanah dan pengujian laboratory

dan berdasarkan jumlah hambatan pelekat ("cleef) pada data sondir.

Perhitungan kapasitas dukung pondasi dengan metode Terzaghi ini

menggunakan data karakteristik tanah dan data karakteristik pondasi tiang

pancang yang sama dengan perhitungan pada metode T-Z.

4.2 Data Perencanaan

4.2.1 Data Karakteristik Tanah

Data karakteristik tanah pada perencanaan kapasitas dukung pondasi

tiang pancang ini menggunakan data tanah yang sama pada perencanaan

kapasitaas dukung pondasi tiang pancang dengan metode T-Z, yaitu data tanah

pada proyek PLTA Tubs Banjamegara pada titik 16. Parameter yang

digunakan untuk perhitungan kapasitas dukung pondasi tiang pancangnya

adalah sudut geser «p) dan kohes, (C). Sudut geser tanah pada kedalaman

62



63

15,00 meter adalah 18° dan pada kedalaman sampai 25,00 meter adalah 26°.

Kohesi pada kedalaman 5,00 meter adalah 0,45 Kg/cm2, pada kedalaman

15,00 meter adalah 0,30 Kg/cm2 dan pada kedalaman 25,00 meter adalah 0,49

Kg/cm2.

4.2.2 Data Karakteristik Pondasi Tiang Pancang

Struktur pondasi tiang pancang yang digunakan sama dengan data

pada perhitungan dengan metode T-Z, yaitu pondasi beton prategang dengan

diameter 0,50 meter, berupa tiang tunggal dengan panjang tiang 20,00 meter

dan modulus elastik tiang adalah 2,90 . 105 Kg/cm2.

4.3 Perhitungan Kapasitas Dukung dengan Metode Terzaghi

Perhitungan kapasitas dukung pondasi berdasarkan pada jenis dan

kondisi tanah yang akan dipancang. Pada data karakteristik tanah

menunjukkan bahwa lapisan tanah keras letaknya sangat dalam sehingga

pembuatan dan perancangan tiang sampai pada lapisan tanah keras sangat

sukar dilaksanakan, makadalam hal ini digunakan pondasi tiang pancang yang

kapasitas dukungnya berdasarkan perlawanan antara tiang dengan tanah.

Perlawanan pada ujung tiang akan jauh lebih kecil dari pada

perlawanan akibat pelekatan antara tanah dengan tiang untuk jenis tanah

lempung, karena itu untuk menghitung kapasitas dukung pondasi tiang
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pancang yang kita pancangkan dalam tanah lempung digunakan perhitungan

berdasarkan perlawanan lekatan ("adhesive pile").

4.3.1 Perhitungan Penampang Tiang Pancang

Berdasarkan data karakteristik pondasi tiang pancang, diketahui:

- Panjang tiang (L) = 20,00 m= 2000,00 cm.

- Diameter tiang (d) = 0,50 m= 50,00 cm,

maka dapat ditentukan,

Keliling tiang (Cp) = n. d

= 3,14. 50= 157,08cm.

4.3.2 Perhitungan Kapasitas Dukung berdasarkan Kohesi (C) dan Sudut

Geser (cp)

Kondisi 'anah pada lokasi pemancangan merupakan jenis tanah yang

berlapis maka nilai kohesi (C) dan sudut geser «p) yang digunakan dalam

perhitungan adalah nilai rata-ratanya.

Mencari kohesi rata-rata(Cr),

C = C'L' + C7-L2 + C,.L,
Lx + L2 + L3

c = 0,45.5 + 0,3.10+ 0,49.5
" 5+10+5 0,385 Kg/cm2
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Mencari sudut geser rata-rata (<pr),

tp r = tg~{ ^''L' + tg(p2.L2+ tg<p,.L%
Ll + L2 + L,

V ~ --' '*18°-5+ 'g!8°.10 + /g26°.5
5+10+5

Mencari gaya perlawanan akibat lekatan per satuan luas (f),

f = (3.c

Menurut Caquot dan Kerisel (Tabel 4.1 Hubungan [3 dan cp) untuk <p = 20°

maka didapat (3 = 2,70.

Maka,

f = 2,70 . 0,385

= 1,0395 Kg/cm2

Kapasitas dukung pondasi tiang pancang akibat lekatan pada dinding pondasi

tiang pancang (Pf) didapat:

Pr = l/2.f.L.Cp s

1/2.1,0395.2000.157,08 ' ° "

163.284,66 Kg

163,2847 Ton
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4.3.3 Perhitungan Kapasitas Dukung berdasarkan Jumlah Hambatan

Pelekat/"CIeef (c)

Perhitungan dilakukan berdasarkan tahanan pelekat pada Data Sondir.

Dengan membagi panjang tiang menjadi 20 bagian didapat tahanan pelekat

("cleef') seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan Tahanan Pelekat ("cleef')
No. Kedalaman Tiang Harga "Cleef Rata-rata (c)

(cm) (K2/cm2)
1 00,00 - 100,00 (100-0,00) / 100 = 1,00
2 100,00 - 200,00 (200-100) / 100 = 1,00
j 200,00 - 300,00 (320-200) / 100 = 1,20
4 300,00 - 400,00 (580-320) / 100 = 2,60
5 400,00 - 500,00 (825-580) / 100 = 2,45
6 500,00 - 600,00 (1080-825) / 100 = 2,55
7 600,00 - 700,00 (1250-1080)/ 100 = 1,70
8 700,00 - 800,00 (1420-1250)/ 100 = 1,70
9 800,00 - 900,00 (1585-1420)/100 = 1,65
10 900,00 - 1000,00 (1790-1585)/100 = 2,05
11 1000,00- 1100,00 (2000-1790)/ 100 = 2,10
12 1100.00- 1200,00 (23 18-2000)/100 = 3,18
13 1200,00- 1300,00 (2682-2318)/ 100 = 3,64
14 1300,00- 1400,00 (3138-2682)/100 = 4,56
15 1400,00- 1500,00 (3564-3138)/100 = 4,26
16 1500,00- 1600,00 (3976-3564)/ 100 = 4,12
17 1600,00- 1700,00 (4336-3976)/ 100 = 3,60
18 1700,00- 1800,00 (4738-4336)/100 = 4,02
19 1800,00- 1900,00 (5181-4736)/100 = 4,43
20 1900,00-2000,00 (5624-5181)/100 = 4,43

Ic = 56,24

Maka kapasitas dukung tiang adalah,

Q >,«„*
C p l.c

— tiang
5 7 ,0 8 .1 0 0 .5 6 ,2 4

= 176.683,5840 Kg = 176,6836Ton


