
BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN

9.1. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari studi pustaka dan survey di

lapangan yang berkaitan dengan fondasi tiang Franki dapat

diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dari hasil hitungan daya dukung

a. Permukaan tiang Franki yang kasar akan menyebabkan

sudut geseknya (6) besar sehingga dapat dianggap
5 = 0.

b. Ujung tiang Franki akan mempuyai diameter yang

lebih besar dari diameter tiangnya, hal ini akan

besar pengaruhnya terhadap kemampuan daya dukung

ujung tiang, terutama jika lapisan pendukung pada

ujung tiang relatif padat.

c. Pada rumus statis, rumus yang digunakan untuk

fondasi tiang Franki sebenarnya sama dengan rumus

yang digunakan pada fondasi tiang pancang, sedang

kan pada rumus dinamis pada fondasi tiang Franki

mempuyai rumus tersendiri, hal ini dikarenakan ada

pembesaran pada ujung tiang (bulb).

d. Efisiensi dengan metode labbare sebenarnya masih

kurang dapat dianggap tepat karena metode labbare

tidak memasukkan faktor-faktor tanah.
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e. Dari lima rumus yang digunakan untuk menghitung

daya dukung tiang Franki, rumus yang mendekati

hasil "Loading Test" adalah rumus yang diberikan

oleh Mayor hoff (1976)

f. Kemampuan Daya dukung tiang yang pada tanah yang

relatif keras adalah ditentuakan oleh kekuatan

tiangnya.

g. Sebenarnya effisiensi pada tiang "End bearing"

tidak perlu dihitung karena effisiensi mendekati

nilai 1, effisiensi berlaku bagi komponen friction

dari tiang.

2. Dari hasil loading test

a. Untuk mengetahui daya dukung fondasi tiang yang

sebenarnya salah satu cara yang sering dilakukan

adalah dengan "Loading Test"

b. pada saat pengujian beban ("loading test") tidak

dilakukan hingga mencapai "Faillure", pengujian

dihentikan jika kemampuan daya dukung sudah menca

pai daya dukung yang dikehendaki/diijinkan yaitu

200 % dari beban kerja. Jika pengujian dilakukan

hingga mencapai "Faillure", maka akan mengakibat-

kan tiang menjadi rusak dan tidak dapat dipakai

lagi.
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3. Dari hasil "settlement"

a. Penurunan pada tanah pasir relatif kecil, baik

pada "Immediate Settlement" maupun pada "Primari

Consolidation Settlement"

4. Dari pelaksanaan

a. Pada saat pembuatan tiang Franki harus dilaksana-

kan dengan hati-hati sesuai ketentuan yang telah

distandardkan oleh pihak franki, hal ini penting

untuk dituruti, karena tiang Franki langsung di

buat di tempat (cas-in situ) atau cor di tempat

(cas-in place), sehingga jika terjadi kesalahan

disaat pembuatan, tiang akan terbuang karena tidak

dapat digunakan lagi.

b. Jika terjadi hujan lebat pada waktu pembuatan,

maka pengerjaan dihentikan, karena di kwatirkan

dapat mempengaruhi kadar air pada eampuran beton.

c. Kemungkinan tiangretak relatif kecil, karena tiang

dibuat di tempat, sedang lubang acuan tiang dibuat

dengan casing yang ujungnya disumbat.

d. Panjang tiang mudah untuk diatur, sesuai dengan

panjang yang dikehendaki (maxsimum 22 m).

e. Pada saat pembuatannya akan terjadi devormasi

vertikal diujung tiang dan devormasi horizontal

diselimut tiang yang cukup besar bila dibandingkan
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dengan tiang pancang, yang mana disebut juga

"Extra Displacement". Hal ini juga akan mengakibat

kan semakin memperbesarnya nilai koefisien geser

(c) dan sudut geser (0).

f. Kualitas tiang Franki tidak bisa langsung di andal

kan, karean pengecorannya dilakukan dalam lubang,

sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.

g. Biasanya jika terjadi kesalahan pada waktu pembua

tan tiang Franki akan tetap dibiarkan didalam

tanah, hal ini dikarenakan pencabutan sukar untuk

dilakukan. Walaupun pencabutan bisa dilakukan

biasanya tiang akan rusak dan penanaman tiang

tersebut tidak mungkin dilakukan lagi karena tiang

Franki khusus dibuat dengan cor ditempat ("Cast-

in place") bukan tiang yang sudah jadi.

9.2. Saran

Seperti diketahui fondasi tipe Franki terdiri dari

beberapa tipe, sementara Tugas akhir ini hanya membahas

estimasi daya dukung Vertikal, penurunan dan pelaksanaan

dari salah satu tipe fondasi tiang Franki standard, tanpa

mengkaji analisa tenaga kerja, waktu, biaya dan tipe-tipe

fondasi tiang Franki yang lain.

Untuk itu, masalah-masalah fondasi tiang Franki yang

belum dibahas pada Tugas Akhir ini perlu untuk dikaji dan
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dianalisa lebih lanjut agar segala seuatu yang

bersangkutan dengan fondasi dapat diketahui dan dipahami

dengan jelas.


