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BAS II TINJAUAN PUSTAKA 

BAS II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kl as; f; kas; Tanah 

Dalam pengertian teknik secara umum, Ir. Imam 

Subarkah (1986) mendefinisikan tanah sebagai bahan yang 

terdiri dari agregat butir-butir mineral padat yang 

tidak t~rsemetasi (terikat secara kimia) satu sarna lain, 

dengan bag; an-bag i an organ i k atau t i dak, d; serta i zat 

cai r dan gas yang mengi si ruang-ruang kosong di antara I 
i 
I 

part ike 1-part i ke 1 padat tersebut, yang dapat di u ra i kan 

dengan cara mekan is bi asa, mi sa 1nya dengan d i adu k . d i 

dalam air. 

Tanah mempunya i peranan yang pent i ng pada suatu 

lokasi pekerjaan konstruksi terutama sebagai pondas; 

pendu kung bangunan, untu k i tu per'l u c:.H ke Lahui s i fcJ.t

sifat dan lapisan-lapisan tanah dalam suatu konstruksi. 

Penyel i di kan kondi si 1api san tar1!lh setempat merupakan 

prasyarat bagi perancangan e 1emef\ bangunan bawah (sub

struktur), selain itu informasi yang memadai diperlukan 

untuk pengkajian kemungkinan (feetsibility) dan ekonomi 

dari proyek yang diusulkan. (J.E.aowles,1991). 

Suatu deposit tanah harus diidentifikasikan apakah 

berbutir kasar, halus atau campuran dan perlu diketahui 

tekstu rnya (pas i r, 1an au dan 1empung) serta kan dungan 

5 

._--------- -~/ 



,--_. .... - • ;_. __._ .• ---- 0.~	 ~ 

BAS	 II TINJAUAN PUSTAKA 6 

kerikil atau kebatuan lainnya. Selanjutnya dapat diteli 

ti dan ditentukan sifat-sifat indeks dan parameter-

parameter yang diperlukan untuk suatu konstruksi. 

Berbaga i macam metode di gunakan unt u k melakukan 

penyelidikan tanah, met ode yang paling tepat adalah 

pemboran lubang (boring) ke dalam tanah untuk mengumpul

kan contoh bahan pada pengujian visuil maupun pengujian 

1aboratori um. Untu k mempero 1eh has ilk1as i fi kas i yang 

obyektif, biasanya tanah secara sepintas dibagi dalam 

tanah yang berbutir kasar dan berbutir halus berdasarkan 

hasi 1 anal i si s mekani s, sel anjutnya tahap kl asi fi kasi 

tanah berbutir halus diadakan berdasarkan percobaan 

konsistensi. (Suyono S, Kazuko Nokotawa, 1980). 

Dari beberapa sistem klasifikasi yang ada, terda

pat dua jenis yang erat berkaitan dengan studi kasus 

ini. (J.E.Bowles, 1986). 

1.	 Si stem Kl asi fi kasi Tanah Uni fi ed (Uni fi ed Soi 1 Cl as

sific.ationjUSC). 

Sistem yang paling banyak dipakai untuk pekerjaan 

teknik pondasi seperti bendungan, bangunan gedung dan I 
konstruksi yang hampir sama. I 

2.	 American Association of State Highway and Transporta

tion (AASHTO). 

Di pakai 01 eh beberapa Departemen Transportasi dari 

negara bagian di Amerika untuk spesifikasi pekerjaan 

tanah pada lintas transportasi. 

(fR"~~
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7 BAS II TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem klasifikasi tanah disini menggunakan pereo

baan batas eair dan plastis, serta analisis ukuran 

butiran, dimaksudkan untuk menentukan dan mengidentifi

kasi tanah di lokasi pekerjaan seeara sistematis sesuai 

dengan pemakaian konstruksi bawah. 

Dari kedua sistem klasifikasi USC dan AASHTO di 

atas, si stem kl asi fi kasi USC eenderung di pakai karena 

berkaitan dengan pereneanaan pondasi. 

Berdasarkan sistem USC, tanah dibagi menjadi tiga 

kelompok besar berbuti r kasar, berbuti r hal us dan 

sangat organi k. Batas antara tanah berbuti r kasar dan 

ha 1us ada 1ah 1ubang ayakan No. 200. (Terzaghi, Ralph B. 

Pee k I 1987) . 

Sistem klasifikasi USC mendefinisikan tanah seba

gai berbutir halus apabila lebih dari 50% dapat melalui 

saringan No. 200 (0,074 mm), selanjutnya tanah berbutir 

halus dibagi menjadi tiga kelompok : lanau (M), lGmpung 

(C), dan orgunik (0). 

Untuk jelasnya dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1. "Simbol kelompok sistem USC" (J.E. Bowles, 
1986). 

Jenis tanah Prefiks Subkelompok Sufiks 

Gradasi baik W 
Kerikil G Gradasi buruk P 
Pasir 5 Berlanau M 

Berlempung C 
Lanau M wl < 50 % L 
Lempung C 
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Jenis tanah Prefiks Subke10mpok Sufiks 

Organis
Gambut 

0 
Pt 

wl > 50 % H 

Perbedaan antara 1 empung organi k C dan 1anau 

anorganik M dan tanah organik 0 dibuat berdasarkan 

grafik p1astisitas yang dimodifikasi (Grafik 3.1.) 
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lanau an- \/anau anorganik'dengan kompresibi1iras sedang dan lanau organik 
organik dengen kompresibilitas rendah 

Salbar 2.1. Sarfik hubungan IP dengan Batas Cairo 
(Karl Terzaghi, Ralph B.Peck, 1987). 

Tanah CH dan Cl disajikan oleh titik-titik di atas garis 

A, sedangkan tanah-tanah OH, Ol, dan MH berkaitan dengan 

posi si di bawahnya. Tanah Ml, kecua1 i untuk sebagi an 

keci1 pasir ha1us 1empungan juga dinyatakan oleh titik

titik di bawah garis A. Tanah organik 0 dibedakan dari 

tanah organik M dan C oleh karakteristik warna yang 

1ebih ge1ap dan bau akibat kegiatan perombakan oleh 

mikrobia. Di 1apangan, tanah berbutir ha1us dapat 

di bedakan 01 eh kekuatan keri ng, reaksi terhadap uj i 

guncangan atau kekerasannya d i sek i tar batas p1 ast is. 
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Karakteristik-karakteristik yang berkaitan dengan hal di 

atas ditunjukkan dalam tabel berikut. Simbal jenis tanah 

batas dinyatakan dengan simbal ganda, seperti CL-ML. 

Tabe1 2.2." Kl asi fi kasi tanah berbut i r hal us berdasar 
sistem USC. (Terzaghi. Ralph B.Peck, 1987) 

Kel. Kekuatan kering Reaksi terhadap
uji guncangan 

Kekerasan pada
batas cair 

ML 

CL 

OL 

MH 

CH 

OH 

Tidak ada sampai
Sangat rendah 
Sedang sampai
Tinggi
Sangat rendah 
sampai Sedang
Sangat rendah 
sampai Sedang
Tinggi sampai
Sangat Tinggi
Sedang sampai
Tinggi 

Cepat sampai
Lambat 
Tidak ada sampai 
Sangat lambat 
Lambat 

Lambat sampai
Tidak ada 
Tidak ada 

Tidak ada sampai
rendah 

Tidak ada 

Sedang 

Sedikit 

Sedikit sam
pai sedang
Tinggi 

Sedikit sam-
Sedang 

Untuk i denti fi kasi dan deskri psi tanah di saj; kan dal am 

tabel 2.3. (lampiran 14) 

2.2. Sistim Pandasi Suatu Konstruksi 

Semua kanstruksi yang direkayasa untuk bertumpu 

pada tanah harus didukung aleh suatu struktur bawah atau 

pondasi. Pandasi adalah bagian dari suatu sistem rekaya

sa yang meneruskan beban yang ditapang aleh pandasi dan 

beratnya sendi ri kepada dan ke dal am tanah dan batuan 

yang terletak dibawahnya. 

Di dasarkan atas beban yang di tapang a 1eh tanah. 

pandasi dibagi menjadi dua : (J.E. Bowles. 1991) 
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Pondasi dangkal, sebagai alas, telapak, telapak 

tersebar atau pondasi rakit. Rasio kedalaman (D) 

dengan lebar alas pondasi (B) adalah D/B ~ 1. 

Pondas i da 1am, sebaga i t i ang pancang, tembok atau 

t i ang yang di bor atau ka i son yang d i bor. Ras i 0 keda

laman (D) dengan lebar alas pondasi adalah D/B ~ 4. 

Perbedaan yang utama diantara kedua jenis pondasi 

tersebut adalah pondasi dangkal lebih banyak menyebarkan 

beban secara hor i sonta1, sedangkan pondasi da 1am 1eb i h 

banyak menyebarkan bebannya secara vertikal. 

Kondisi tanah setempat sangat menentukan dalam 

pemi 1 i han j en is pondas i pada suatu st ru ktu r . Bi 1a daya 

dukung tanah yang ada tidak dapat mendukung beban dari 

pada pondasi tersebut, maka besar kemungki nan akan 

terjadinya penurunan (settlement) sehingga akan mengaki

batkan kerusakan pada pondasi (pecah). 

Untu k menentu kan j en is pondas i yang sesua i dal am 

studi kasus i ni, perlu di 1 i hat persyaratan-persyaratan 

yang harus di penuhi , antara 1a in: (J. E. Bowl es, 1987) 

1.	 Kedalaman harus memadai untuk menghindarkan pergera

kan tanah lateral dari bawah pondasi-khususnya untuk 

pondasi telapak dan pondasi rakit. 

2.	 Kedalaman harus berada di bawah daerahperubahan 

volume musiman yang disebabkan 'oleh pembekuan, pen

cairan, dan pertumbuhan tanaman. 

3.	 Sistem harus aman terhadap penggulingan, rotasi, 
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penggel i nci ran, atau pergeseran tanah (kegaga 1an 

kekuatan geser). 

4.	 Sistem harus aman terhadap korosi atau kerusakan yang 

disebabkan oleh bahan berbahaya yang terdapat di 

dalam tanah. 

5.	 Metode pemasangan pondasi harus seekonomis mungkin. 

6.Pergerakan	 tanah keseluruhan (umumnya penurunan) dan 

pergerakan diferensial harus dapat ditolerir oleh 

elemen pondasi dan elemen bangunan atas. 

7.	 Pondasi dan konstruksinya harus memenuhi syarat 

standar untuk perlindungan lingkungan. 

Pertimbangan-pertimbangan lain untuk menentukan 

pondas; mana yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

yang ada dan kondisi tanah sekitar dapat kita lihat 

dalam tabel berikut 

Tabel 2.3. Jenis-jenis Pondasi dan kegunaannya (Anal isis dan Desain Pondasi, J.E. Bowles, 
19B6) 

Janis Pondasl Kayunaan Kondigi tanah yang sesuai 

Pandasi telapak, sebar dan 
dinding 

Kolom individu, dinding
pi! ar jembatan 

Sembarang kondisi asalkan daya dukung 
mampu memikul beban yang bekerja. Da-
pat diletakkan pada stratum tunggal;
lapisan keras d1 at as lapisan lunak, 
atau lapisan lunak di atas lapisan
keras. Periksa penurunan segera, di· 
ferensial dan konsol idasi. 

Pandasi rakit Sama seperti pondasi te 
lapak sebar dan din· 
ding. Beban kolom yang 
berat. Biasanya memper
kecil penurunan dife -
rensial & keseluruhan 

Umumnya daya dukung tanah lebih kecil 
daripada untuk pondasi telapak; lebih 
setengah luas gedung tertutup oleh 
pondasi telapak yang individu. 
Periksa penurunan. 

J 
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Jenis Pondasi 

Pondasi tiang pancang
Terapung (Floating) 

Tahanan ujung (bearing) 

Kaison (lubang berdiameter 
75 c~ atau lebih); umum 
nya tahanan ujung atau 
kombinasi tahanan ujung
dan gesekan keliling 

Dinding penahan, kepala 
je~batan 

Konstruksi dinding-papan 
turap 

tiang dengan ~engguna 
kan kaison sebagai per
luasan kolom 

I Konstruksi penahan per
manen 

Konstruksi penahan se 
mentara seperti gal ian, 
konstruksi yang dekat 
air, bendungan elak 

I Kegunaan 

I Dibuat dala~kelompok 
(paling sedikit 2) un
tuk memikul beban ko 
10m yang berat, beban 
dinding; memerlukan ke 
pala tiang/poer (pile
cap) 

I Dibuat dalam kelompok
(paling sedikit 2) un 
tuk memikul beban kolom 
yang berat, beban din 
ding; memerlukan kepala
tiang 

Beban kolom yang lebih 
besar daripada untuk ti 
ang pancang; menghilang 
kan keperluan kepala 

Kondisi tanah yang sesuai 

Tanah per~ukaan dan tanah dekat permu
kaan jelek. Tanah dengan daya dukung 
yang tinggi berada 20-50 • di bawah 
ruangan bawah tanah atau permukaan ta 
nah, tetapi dengan menyebarkan beban 
sepanjang keliling tiang .aka kekua 
tan tanah leladai. Tanah korosif mung
kin memerlukan tiang pancang beton 
atau kayu. I 

Tanah permukaan dan tanah dekat permu
kaan jelek; tanah dengan daya dukung 
yang tinggi (tahanan ujung) berada 
pada 8 - 50 mdi bawah permukaan ta 
nah. 

Tanah permukaan dan tanah dekat permu
kaan jelek; tanah dengan daya dukung 
yang tinggi (tahanan ujung) berada 
pada 8 - 50 mdi bawah perlukaan ta 
nah. 

Setiap jenis tanah, tetapi daerah ter
tentu, dibelakang dinding biasanya
memerlukan bahan urugan yang khusus. 

Setiap tanah. konstruksi yang dekat 
air mungkin lemerlukan campuran logam
khusus at au perlindungan terhadap ko
rosi. Bendungan elak memerlukan bahan 
urgan yang khusus. 

!I 

Menurut Dr. I r. Suyono Sosrodarsono dan Kazuto 

Nakzawa (1990) : 

a. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada permukaan
\ tanah atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah, ponda

sinya adalah pondasi telapak (spread foundation). 

b. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 
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sekitar 10 meter dibawah permukaan tanah, dipakai 

pondasi tiang atau pondasi tiang apung (floating pile 

foundation) . 

c. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 

20 meter di bawah permu kaan tanah, akan di tentukan 

oleh penurunan (settlement) yang diizinkan. Bila 

tidak boleh terjadi penurunan, biasanya digunakan 

pondasi tiang pancang (pile driven foundation), 

tetapi bila terdapat batu besar (cobble stones) pada 

lapisan antara, maka pemakaian kaison lebih mengun

tungkan. 

d. Bila tanah pendukung terletak pada kedalaman sekitar 

30 meter di bawah permukaan tanah, bi asanya di pakai 

kaison terbuka, tiang baja atau tiang yang dicor di 

tempat. 

e. Bila tanah pendukung pondasi terletak pad a kedalaman 

1ebi h dari 40 meter di bawah permukaan tanah, yang 

pa 1 i ng ba i k ada 1ah t i ang baj a dan t i ang beton yang 

dicor di tempat. 

Menurut L.D. Wesley, keadaan tanah dimana lapisan 

keras sangat da 1am seh i ngga pembuatan dan perencanaan 

t i ang sampa i 1api san tersebut sukar d i 1aksana kan, da 1am 

hal ini dapat digunakan "friction pile", yaitu tiang 

yang tertahan oleh pelekatan antara tiang dengan tanah, 

yang di sebut juga t i ang terapung (float i ng pi 1e). Da 1am 

hal i ni perl awanan uj ung akan j auh 1ebi h keci 1 dari pada 
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perl awanan ak i bat pe 1ekatan antara t i ang dengan tanah, 

karena i tu da 1am mengh i tung daya du kung t i ang in i harus 

dapat menentukan besarnya gaya pel ekatan antara t i ang 

dengan tanah. 

Seperti diketahui tanah lempung dapat berkisar 

dari yang lunak, terkonsolidasi secara normal, sampai ke 

yang pal i ng kaku. Kondi si tanah dal am studi kasus i ni 

berupa 1empung 1unak dan sangat basah atau j enuh, se

hingga diperlukan membuat suatu perkiraan yang terbaik 

dari daya dukung yang diijinkan, untuk mengendalikan 

keruntuhan geser dengan konsolidasi yang mungkin terja

di. (J.E. Bowles, 1986) 

Untuk 1api san 1empung, pembuatan bangunan di atas 

nya akan se 1a 1u men i mbu 1kan tegangan por i, yang mana 

tidak akan segera menyusut. Biasanya waktu yang diperlu

kan untuk penyusutan tegangan ai r pori j auh 1ebi h 1ama 

daripada waktu yang diperlukan untuk mendirikan bangunan 

di atasnya . Hal in i berart i bahwa kekua tan geser 1empung 

t i dak akan banyak menga 1ami perubahan se 1ama masa 

pembangunan, karena itu daya dukung lempung biasanya 

di hi tung dengan memaka i nil a i kekuatan geser sebe1 urn 

bangunan didirikan, yaitu kekuatan geser "undrained". 

Dengan cara in i <I> di anggap no 1 dan kekuatan geser s=c. 

(L.D.WesleY,1970). 
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2.3. Metode 5tatis 

Adapun maksud dari perhi tungan dengan metode 

statis ini ada1ah perhitungan yang menggunakan " Bearing 

Capacity Formula" dengan strength parameter yang dipero

1eh dari hasi1 uji 1apangan maupun uji 1aboratorium. 

atau dengan menggunakan rumus-rumus empiris 1angsung 

berdasarkan data hasi1 uji 1apangan (CPT. SPT) atau data 

hasi 1 uj i 1aboratori urn. Parameter tanah yang di perl ukan 

untuk anal i sa kapasitas tiang pancang stati k terdi ri 

dari sudut gesek da1am $. dan kohesi c. Parameter tanah 

ditentukan dari percobaan Triaksia1 di 1aboratorium pada 

contoh tanah yang "tak terganggu". (J. E. Bowl es) . 

Adapun menurut Terzaghi hasi 1-hasi 1 CPT dan SPT 

in-situ pada pondasi da1am memberikan gambaran yang 

1ebi h ba i k tentang peri 1aku bangunan dari pada gambaran 

yang dapat di beri kan 01 eh hasi 1-hasi 1 1aboratori urn atas 

contoh tanah yang "tak terganggu" (Undisturbed Soil). 

Pemilihan penggunaan harga tekanan konus dari Cone 

Penetration Test (CPT) dan harga-N dari Standard 

Penetrat; on Test (SPT) da 1am pe rh i tungan daya du kung 

tiang dan perkiraan terjadinya penurunan (settlement) 

t; ang. karena kedua harga tersebut memberi kan gambaran 

secara 1angsung mengenai sifat-sifat tanah pendukung 

secara i nsi tu dari set; ap 1ap; san tanah. Hasi 1 uj i CPT 

dan 5PT memberikan data secara 1angsung dan tepat : 
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- kekuatan geser (strength parameter)
 

jenis tanah (lanau, lempung, pasir, dll) 

kekuatan daya dukung ultimit masing-masing lapisan 

- kedalaman dan tebal masing-masing lapisan tanah 

- sifat c~mpresibility dan deformation properties. 
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