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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanah 

Tanah dalam pengertian teknik secara umum didefinisikan sebagai material 

yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi 

(terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah 

melapuk (yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi 

ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut) (Das (1995)). 

Dalam pengertian Teknik Sipil, tanah adalah himpunan mineral, bahan 

organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas (loose), yang terletak di atas 

batuan dasar (bedrock). Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan 

oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap diantara partikel-

partikel (Hardiyatmo, 2010). 

 

2.1.1. Klasifikasi Tanah 

Klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang 

berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok dan 

subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Sistem klasifikasi ini menjelaskan secara 

singkat sifat-sifat umum tanah yang bervariasi namun tidak ada yang benar-benar 

memberikan penjelasan yang tegas mengenai kemungkinan pemakaiannya. (Braja 

M. Das : 1995). Sistem klasifikasi tanah yang banyak digunakan oleh ahli teknik 

sipil pada saat ini memperhitungkan distribusi ukuran butir dan batas-batas 

Atterberg. Sistem klasifikasi tersebut adalah sistem klasifikasi AASHTO dan sistem 

klasifikasi Unified. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Institut Teknologi Nasional 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO 

 

Sumber: (Das 1995) 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi Tanah Sistem Unified 

 

Sumber: (Das 1995) 
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2.1.2.Parameter Tanah 

Tanah berguna sebagai pendukung pondasi bangunan dan sebagai bahan 

bangunan itu sendiri, seperti batu bata, paving block. Faktor yang mempengaruhi 

daya dukung tanah antara lain: jenis tanah, tingkat kepadatan, kadar air, dan 

lainlain. Tingkat kepadatan tanah dinyatakan dalam presentase berat volume (γd) 

terhadap berat volume kering maksimum (γd max). (Afrenia, 2014). 

Tanah terdiri dari tiga elemen, yaitu butiran padat (solid), air dan udara, 

seperti  ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tiga Elemen Tanah 

Sumber: (Das,1995)  

Menurut Afrenia (2014), Gambar 2.1 memperlihatkan elemen tanah yang 

mempunyai volume (V) dan berat total (W). Berikut hubungan volume-berat : 

V = Vs + Vv = Vs + Vw + Va……………………………………………………………(1) 

Vv = Vw + Va……………………………………………………………………………..(2) 

Keterangan : 

Vs = Volume butiran padat 

Vw = Volume air 

Va = Volume udara 

Vv = Volume pori 

Apabila udara dianggap tidak mempunyai berat, maka: 

W = Ws + Ww……………………………………………………………………(3) 

Dengan : 

Ws = berat butiran padat  

Ww = Berat air 
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Data parameter tanah yang didapat dari hasil pengujian laboratorium dan 

dijadikan masukan untuk pengukuran dan analisis selanjutnya. 

1. Angka Pori (e) 

Angka pori merupakan hubungan volume tanah yang umum dipakai, 

didefinisikan sebagai perbandingan antara volume pori (VV) dan volume butiran 

padat (VS) yang disebut angka pori (e). 

e=
𝑉𝑣

𝑉𝑠
 …………………………………………………………………………..(4) 

2. Porositas 

Porositas merupakan perbandingan volume pori dan volume tanah total. 

Angka ini menunjukkan seberapa besar volume pori yang ada yang dapat diukur 

dalam prosentase. 

n=
𝑉𝑣

𝑉
 …………………………………………………………………..……...(5) 

dimana n = angka porositas 

3. Kadar Air 

Kadar air (w) merupakan perbandingan antara berat air dan berat butiran 

padat dari volume tanah yang diselidiki. 

w=
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 ………………………………………………………………..……....(6) 

4. Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan merupakan perbandingan antara perbandingan volume air 

dengan volume pori 

S=
𝑉𝑤

𝑉𝑣
 ………...……………………………………………………..…...,,.(7) 

S = derajat kejenuhan yang biasa dinyatakan dalam prosentase 

5. Berat Jenis Tanah Basah 

Berat jenis tanah basah (moist unit weight) merupakan nilai dari 

perbandingan berat tanah per satuan volume. 

γw=
𝑊

𝑉
 =

Ws+Ww 

𝑉
………………………………………………………....,,.(8) 

Atau dapat dinayatakan dalam berat butiran padat, kadar air, dan volume total 

yang dirumuskan berupa : 

γw =
Ws+(1+ w)  

𝑉
 …...…………………………………………………………...,,.(9) 
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6. Berat Jenis Tanah Kering 

Berat jenis tanah kering (dry unit weight) merupakan perbandingan berat 

kering per satuan volume tanah. Besaran yang didapat dari soil test ini diukur dalam 

keadaan kering. 

γd =
Ws

𝑉
  atau γd  =

𝑦

1+w
   …...…….……………………………….……...,,.(10) 

Dapat digunakan sebagai hubungan antara berat volume, berat volume kering 

dan kadar air. 

7. Kohesi 

Kohesi merupakan gaya tarik menarik antar partikel tanah. Nilai ini didapat 

dari pengujian Triaxial Test dan Direct Shear Test. Nilai kohesi secara empiris 

dapat ditentukan dari data sondir (qc) yaitu: 

Kohesi (c) = qc/20………………………………………………………..(11) 

8. Sudut Geser Dalam 

Kekuatan geser dalam mempunyai variabel kohesi dan sudut geser dalam. 

Sudut geser dalam dan kohesi menentukan tanah akibat tegangan yang bekerja 

berupa tekanan lateral tanah. Nilai ini juga didapatkan dari pengujian Triaxial Test 

dan Direct Shear Test. Hubungan sudut geser dalam dan jenis tanah dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Hubungan Sudut Geser Dalam dan Jenis Tanah 

 

Sumber: Das,1995 

  

Dalam penelitiannya Look (2007) mengusulkan korelasi N-SPT dengan nilai 

berat volume dan kuat geser tanah, seperti yang disajikan pada Tabel 2.4 dan Tabel 

2.5 di bawah ini. 

 

Jenis Tanah Sudut Geser Dalam (ϕ)

Kerikil Kepasiran 35° - 40°

Kerikil Kerakal 35° - 40°

Pasir Padat 35° - 40°

Pasir Lepas 30°

Lempung Kelanauan 25° - 30°

Lempung 20° - 25°
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Tabel 2.4 Korelasi Nilai N-SPT

 

Sumber: Look (2007) 

Tabel 2.5 Nilai berat jenis tanah (γ) berdasarkan konsistensi tanah

 

Sumber: Look (2007) 

 

Untuk menentukan nilai tipikal kuat gesek, kohesi dan permeabilitas 

diperlukan deskripsi keadaan tanah lempung pada lokasi penelitian. Look (2007) 

mengusulkan deskripsi konsistensi keadaan tanah berdasarkan data NSPT seperti 

pada Tabel 2.6 di bawah ini. 
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Tabel 2.6 Deskripsi konsistesi tanah lempung berdasarkan data NSPT

 

Sumber: Look (2007) 

 

Sedangkan yang diusulkan oleh Schmertmann (1970) menyajikan korelasi 

nilai SPT terhadap modulus elastisitas tanah diperoleh melalui persamaan sebagai 

berikut: 

 Tanah Pasir 

 E = 766 (N-SPT) (kN/m2)………………...……………………………..(12) 

 Tanah Lempung Normally Consolidated 

 E = 250 cu s/d 500 cu (kN/m2)…………………………………………..(13) 

 Tanah Lempung Over Consolidated 

 E = 750 cu s/d 1000 cu (kN/m2)…………………………………………(14) 

  Cu = (3,5 – 6,5) N-SPT (kN/m2)………………………………..(15) 

Briaud (2013) menyajikan korelasi nilai SPT terhadap modulus elastisitas 

tanah pasir yang diperoleh melalui persamaan berikut : 

Tabel 2.7 Korelasi N-SPT untuk tanah Non Kohesif 

 

Sumber: Briaud (2013) 
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Nilai modulus young yang diusulkan oleh Look diperlihatkan dalam Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Parameter Modulus Elastis dari berbagai jenis tanah

 

Sumber: Look (2007) 

 

Look (2007) juga mengusulkan nilai tipikal untuk sudut gesek dalam dan nilai 

kohesi berdasarkan deskripsi keadaan tanah lempung seperti yang tersaji pada 

Tabel 2.9 dibawah ini. 

Tabel 2.9 Nilai Kohesi dan Sudut Geser Dalam untuk tanah kohesi

 

Sumber: Look (2007) 

 

Nilai poisson ratio juga dapat ditentukan berdasarkan macam tanah seperti 

yang terlihat pada Tabel 2.10 dibawah ini. 
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Tabel 2.10 Perkiraan Poisson Ratio tanah 

 

Sumber: Bowles (1997) 

 

2.2. Pondasi 

Pondasi adalah suatu konstruksi di bagian dasar struktur bangunan yang 

berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur bangunan ke lapisan tanah 

yang berada di bagian bawahnya tanpa mengakibatkan keruntuhan geser tanah, dan 

penurunan (settlement) tanah. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan 

jenis pondasi yaitu : 

1. Kedalaman tanah 

2. Keadaan lokasi sekitar 

3. Batasan-batasan akibat bangunan/kontruksi diatasnya 

4. Waktu dan biaya pekerjaan 

Pondasi pada umumnya dapat di klasifikasikan menjadi : 

1. Pondasi tiang bor (bored pile) 

2. Pondasi tiang pancang 

 

2.2.1. Pondasi Tiang Bor (Bored Pile) 

Pondasi bored pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan 

dengan mengebor tanah lebih dahulu. Pemasangan pondasi bore pile ke dalam tanah 

dilakukan dengan cara mengebor terlebih dahulu, kemudian diisi tulangan yang 

telah dirangkai dan dicor beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan 

pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary casing untuk menahan dinding 

lubang agar tidak terjadi kelongsoran dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu 

pengecoran beton. (Hary Christiady Hardiyatmo, 2010). 
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Menurut (Braja M. Das, 1995), pondasi bored pile mempunyai empat jenis, 

diantaranya: 

1. Bored pile lurus untuk tanah keras. 

2. Bored pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel. 

3. Bored pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium. 

4. Bored pile lurus untuk tanah berbatu-batuan. 

 

 

Gambar 2.2 Jenis-Jenis Pondasi Bored pile 

Sumber: Das (1995) 

 

Beberapa alasan digunakannya pondasi bored pile dalam konstruksi : 

1. Bored pile tunggal dapat digunakan pada tiang kelompok atau pile cap. 

2. Kedalaman tiang dapat divariasikan. 

3. Ketika proses pemancangan dilakukan, getaran tanah dapat mengakibatkan 

kerusakan pada bangunan didekatnya, tetapi menggunakan pondasi bored 

pile hal ini dapat dicegah. 

4. Pada pondasi tiang pancang, proses pemancangan pada tanah lempung akan 

membuat tanah bergelombang. Hal ini tidak terjadi pada konstruksi pondasi 

bored pile. 

5. Selama pelaksanaan pondasi bored pile tidak terjadi kebisingan yang 

ditimbulkan oleh alat pancang. 
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2.2.2. Pondasi Tiang Pancang  

Tiang pancang adalah bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, atau 

baja, yang digunakan untuk meneruskan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat 

permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Fungsi dan kegunaan dari 

pondasi tiang pancang adalah untuk memindahkan atau mentrasfer beban-beban 

dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam 

(Hardiyatmo, 2010). 

Menurut Hardiyatmo (2010:76) pondasi tiang pancang dibagi menjadi 3 

kategori, antara lain: 

1. Tiang perpindahan besar (large displacement pile), yaitu tiang pejal atau 

berlubang dengan ujung tertutup yang dipancang ke dalam tanah sehingga 

terjadi perpindahan volume tanah yang relatif besar. Pondasi tiang yang 

termasuk dalam tiang perpindahan besar adalah tiang kayu, tiang beton pejal, 

tiang beton prategang (pejal atau berlubang), tiang baja bulat (tertutup pada 

ujungnya). 

2. Tiang perpindahan kecil (small displacement pile), adalah sama seperti tiang 

kategori pertama, hanya volume tanah yang dipindahkan saat pemancangan 

relatif kecil, contohnya: tiang beton berlubang dengan ujung terbuka, tiang 

beton prategang berlubang dengan ujung terbuka, tiang baja H, tiang baja 

bulat dengan ujung terbuka, tiang ulir. 

3. Tiang tanpa perpindahan (non displacement pile) terdiri dari tiang yang 

dipasang di dalam tanah dengan cara menggali atau mengebor tanah. 

Termasuk dalam tiang tanpa perpindahan adalah tiang bor, yaiut tiang yang 

pengecorannya langsung di dalam lubang hasil pegeboran tanah (pipa baja 

diletakkan dalam lubang dan dicor beton). 

Menurut Hardiyatmo (2010: 77) klasifikasi tiang didasarkan pada metode 

pelaksanaannya, sebagai contoh yaitu tiang pancang adalah tiang dipasang dengan 

cara membuat bahan berbentuk bulat atau bujur sangkar memanjang yang dicetak 

lebih dulu dan kemudian di pancang atau di tekan ke dalam tanah. Panjang 

maksimum dan beban maksimum untuk berbagai macam tiang yang umum dipakai 

dalam praktek dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Jenis-Jenis Tiang Pancang (Meliputi Beban Maksimum dan Panjang) 

Sumber: Hardiyatmo (2010) 

 

2.3. Daya Dukung 

Menurut Hardiyatmo (1996), analisis daya dukung mempelajari kemampuan 

tanah dalam mendukung beban pondasi struktur yang terletak di atasnya. Daya 

dukung menyatakan tahanan geser tanah untuk melawan penurunan akibat 

pembebanan, yaitu tahanan geser yang dapat dikerahkan oleh tanah di sepanjang 

bidang-bidang gesernya. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

perancangan pondasi adalah: 

1. Faktor aman terhadap keruntuhan akibat terlampauinya daya dukung harus 

dipenuhi. Dalam hitungan daya dukung, umumnya digunakan faktor aman 3. 

2. Penurunan pondasi harus masih dalam batas-batas nilai yang ditoleransikan. 

Khususnya penurunan yang tak seragam (differential settlement) harus tidak 

mengakibatkan kerusakan pada struktur. 

Persamaan-persamaan daya dukung tanah yang diusulkan, umumnya 

didasarkan pada persamaan Mohr-Coulomb: 

τ = c + σ tg φ ………………………………………………………………….. (16) 

Dimana: 

τ = s = Tahanan geser tanah 

c = Kohesi tanah 

φ = Sudut gesek dalam tanah 

σ = Tegangan normal 
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2.3.1. Metode Davisson 

Prosedur penentuan beban ultimate dari pondasi tiang dengan metode ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Gambarkan kurva beban – penurunan.  

2. Tentukan penurunan elastic, Δ = (Qva) L / AE dari tiang dimana Qav adalah 

beban yang digunakan, L adalah panjang tiang, A adalah luas potongan 

melintang tiang dan E adalah modulus elastisitas tiang. 

3. Gambarkan sebuah garis OA berdasarkan persamaan diatas. 

4. Gambarkan sebuah garis BC yang sejajar dengan OA pada jarak sejauh 

dimana x = 0,15 + D / 120 in, dengan D adalah diameter tiang dalam in. 

5. Beban runtuh ditentukan dari perpotongan garis BC pada kurva beban – 

penurunan 

 

Gambar 2.4 Kurva interpretasi beban dengan penurunan metode Davisson 

Sumber: Davisson (1972) 

 

2.3.2. Metode Chin 

Berdasarkan anggapan bahwa hanya terjadi deformasi geser dan bahwa kurva 

beban-penurunan adalah berbentuk hiperbola, maka grafik /Qva - . merupakan 

garis lurus yang miring letaknya. Besarnya daya dukung ultimit merupakan inverse 

slope dari garis tersebut yaitu  dibagi /Qva. 

1. Gambar /Qva terhadap , dimana  adalah penurunan /Qva adalah beban 

yang diterapkan. 

2. Beban ultimit (Qv)ult = 1/C. Gambar di bawah menjelaskan istilah-istilah 

tersebut. 

3. Hubungan yang diberikan pada gambar ini bahwa kurva bebanpenurunan 

mendekati hiperbolis. 
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Gambar 2.5 Kurva interpretasi Metode Chin 

Sumber: Chin (1985) 

 

2.3.3. Metode Mazurkiewich 

Prosedur penentuan beban ultimit Mazurkiewich adalah sebagai berikut: 

1. Diplot kurva beban terhadap penurunan  

2. Menarik garis dari beberapa titik penurunan yang dipilih hingga memotong 

kurva, kemudian ditarik garis vertikal hingga memotong sumbu beban 

3. Dari perpotongan setiap beban tersebut, dibuat garis 45° terhadap garis 

perpotongan berikutnya dan seterusnya. 

4. Menghubungkan titik yang terbentuk ini hingga menghasilkan sebuah garis 

lurus. 

5. Perpotongan garis lurus dengan sumbu beban merupakan beban Ultimitnya 

 

Gambar 2.6 Kurva interpretasi metode Mazurkiewich 

Sumber: Mazurkiewich (1972) 

 

2.4. Pile Driving Analyzer (PDA) 

Pile Driving Analyzer (PDA) Test adalah sistem yang paling banyak 

digunakan untuk pengujian beban secara dinamik. Saat ini, pengujian PDA banyak 

dilakukan untuk fondasi tiang tekan hidraulik precast pile, steel pile, spun pile, 
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menggunakan palu dari alat pancangnya sendiri sehingga sangat praktis dan 

ekonomis. Tujuan pengujian dinamis ini adalah untuk mengetahui besarnya daya 

dukung ultimit tiang tekan hidraulik tunggal yang dilakukan di lapangan dengan 

berbagai dimensi dan karakteristik tiang yang telah ditentukan melalui perencanaan 

sebelumnya, baik untuk pemilihan tiang maupun lokasinya (Pohan, 2009). 

Berikut ini merupakan prosedur pengujian daya dukung tiang dengan PDA 

Test adalah sebagai berikut: 

1. Gelombang akibat tumbukan (impact wave) 

Gelombang ini didapat dengan tumbukan (impact) pada tiang uji sehingga 

menghasilkan gelombang sesuai dengan kebutuhan pengujian. Pengujian 

PDA tiang tekan hidrolik menggunakan alat tumbuk Drop Hammer 3,5 ton 

dan 4,5 ton. 

2. Pemasangan instrument PDA  

Instrumen PDA diantaranya adalah: 

a) Strain Transducer dan Accelometer, yaitu untuk mengukur regangan dan 

percepatan selama perambatan gelombang akibat tumbukan yang diberikan 

pada tiang. Masing-masing strain transducer dan accelometer dipasang 2 

buah di sisi tiang untuk mencegah tidak bekerjanya instrument pada saat 

penumbukan yang berfungsi merubah regangan dan percepatan menjadi 

sinyal elektronik melalui kabel penghubung yang akan direkam oleh alat 

PDA dengan jarak lebih besar dari 1,5W – 2W dari ujung atas kepala tiang, 

dimana W adalah lebar penampang tiang. 

b) Computer Laptop PDA, hasil dari pengukuran direkam oleh alat computer 

PDA dan dianalisa dengan program CAPWAP  

Pemasangan instrument strain transducer harus dilakukan sedemikian rupa 

untuk menghindari pengaruh yang akan terjadi selama penumbukan 

sehingga faktor momen dapat diabaikan, untuk mendapatkan nilai N aksial 

sebesar mungkin (ASTM D 4945-96). 

3. Pekerjaan persiapan 

Dilakukan persiapan untuk PDA dengan mencatat hal-hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu pengeboran lubang pada tiang untuk pemasangan strain 

transducer dan accelometer. 
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4. Pekerjaan pelaksanaan 

Tiang tekan hidraulik uji diberi beberapa kali tumbukan, penumbukan 

dihentikan jika telah diperoleh mutu rekaman cukup baik pada computer dan 

energi tumbukan relatif cukup tinggi. Kualitas rekaman yang cukup baik 

tergantung pada faktor berikut: 

a) Pemasangan instrument terpasang dengan cukup kuat pada tiang beton 

b) Sistem elektronik komputer dan efisiensi hammer yang digunakan 

Hasil uji dinamis PDA dianalisis lebih lanjut dengan program CAPWAP 

(Analysis Case Pile Wave Equation Program) yang satu paket dengan PDA, 

kemudian didapat perbandingan kekuatan daya dukung tiang tekan hidraulik di 

lapangan termasuk distribusi kekuatan friksi tanah di setiap lapisan tanah, tahanan 

ujung, tegangan tiang, dan lainnya. 

 

2.5. PLAXIS 3D 

Plaxis 3D merupakan perangkat lunak (software) elemen hingga tiga dimensi 

yang memiliki fungsi untuk menganalisa deformasi, menganalisa stabilitas, dan 

menganlisa daya dukung pada suatu pekerjaan di bidang geoteknik. Lebih jelasnya 

PLAXIS 3D merupakan permodelan penuh 3 dimensi yang mengkombinasikan 

interface yang mudah dengan fasilitas permodelan 3 dimensi. Pada program ini 

terdiri dari 3 tahapan pekerjaan yaitu input, calculation, dan output (Byantara, 

2019). 

Tahapan yang dilakukan dalam penggunaan Plaxis 3D yaitu :  

1. Tahapan awal yaitu input (memasukan data). langkah awal yang dilakukan 

adalah membuat suatu model elemen hingga dengan  memasukan sifat 

material dan kondisi batas. Dalam membuat suatu model elemen hingga 

yang lengkap, yang perlu dilakukan adalah membuat model geometri 3D, 

model ini terdiri dari titik titik, garis garis, dan komponen komponen dalam 

bidang x-y. Pada dasarnya tahapan input meliputi gambaran kontur 

geometri, kemudian tambahkan perlapisan tanah, objek-objek struktural, 

geometri yang diperlukan untuk memodelkan tahapan konstruksi, kemudian 

kondisi-kondisi batas dan diikuti dengan pembebanan. 
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2. Tahapan selanjutnya yaitu calculation, tahapan ini memuat informasi 

perhitungan elemen hingga. Perhitungan yang telah diselesaikan akan 

ditandai dengan trick mark berwarna hijau, sedangkan tahapan yang gagal 

diselesaikan akan ditandai dengan tanda silang berwarna merah. 

3. Tahapan terakhir yaitu output, tahapan ini merupakan hasil dari pemodelan 

elemen hingga dan hasil dari perhitungan yang telah dibentuk. 

 

Material model adalah Perilaku mekanis tanah dan batuan dapat dimodelkan 

dengan berbagai tingkat akurasi. Hukum Hooke tentang linier, elastisitas isotropik, 

misalnya, dapat dianggap sebagai hubungan tegangan-regangan yang paling 

sederhana. Karena hanya melibatkan dua parameter masukan, yaitu modulus 

Young, E, dan rasio Poisson, ν, umumnya terlalu kasar untuk menangkap fitur-fitur 

penting dari perilaku tanah dan batuan. Model plastik sempurna linier elastis 

(Mohr-Coulomb) dapat dianggap sebagai perkiraan orde pertama perilaku tanah 

atau batuan. Namun, PLAXIS mencakup model material yang lebih maju yang 

melibatkan fitur-fitur khusus seperti kekakuan yang bergantung pada tegangan, 

pengerasan regangan / pelunakan, memori pra-konsolidasi, keadaan kritis, 

anisotropi, creep, pembengkakan dan penyusutan. Beberapa model material yang 

biasa digunakan sebagai berikut: 

1. Model Mohr-Coulomb melibatkan lima parameter masukan, yaitu E dan ν 

untuk elastisitas tanah; ϕ dan c untuk plastisitas tanah dan ψ sebagai sudut 

dilatan. Model Mohr-Coulomb ini mewakili perkiraan 'orde pertama' dari 

perilaku tanah atau batuan. Disarankan menggunakan model ini untuk 

analisis pertama dari masalah yang dipertimbangkan. 

2. Model Hardening Soil merupakan model lanjutan untuk simulasi perilaku 

tanah. Sedangkan untuk model Mohr-Coulomb, keadaan pembatas tegangan 

dijelaskan melalui sudut gesekan, ϕ, kohesi, c, dan sudut dilatan, ψ. Namun, 

kekakuan tanah dijelaskan lebih akurat dengan menggunakan tiga kekakuan 

masukan yang berbeda: kekakuan pembebanan triaksial, E50, kekakuan 

bongkar triaksial, Eur, dan kekakuan pembebanan oedometer, Eoed. Karena 

nilai rata-rata untuk berbagai jenis tanah, Eur ≈ 3E50 dan Eoed E50 

disarankan sebagai pengaturan default, tetapi baik tanah yang sangat lunak 
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dan sangat kaku cenderung memberikan rasio Eoed / E50 lainnya, yang 

dapat dimasukkan oleh pengguna. 

Beberapa karakteristik dasar model berdasarkan PLAXIS:  

1. Kekakuan tergantung tegangan menurut parameter (m). Kekakuan m 

umumnya 0.5 untuk pasir, dan 1.0 untuk lempung dan lanau. 

2. Regangan plastis saat pembebanan deviator primer (𝐸50 𝑟𝑒𝑓).  

3. Regangan plastis saat tekanan primer (𝐸𝑜𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑓). 𝐸𝑜𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑓 = 0,8 𝐸50 

𝑟𝑒𝑓 atau dalam hal kurangnya data uji oedometrik, modulus oedometrik 

kira-kira dapat diambil sebagai 𝐸𝑜𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑓 = 𝐸50 𝑟𝑒𝑓 .  

4. Elastis unloading/reloading (𝐸𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑓 , 𝑣𝑢𝑟). Dapat diambil 
𝐸𝑢𝑟

𝑟𝑒𝑓

𝐸50
𝑟𝑒𝑓 = 2 

sampai 6. 

5. Kegagalan sesuai parameter kriteria Mohr Coulomb (c, Ψ, ϕ). 

3. Model Linear Elastic didasarkan pada hukum elastisitas isotropik Hooke. 

Ini melibatkan dua parameter elastis dasar, yaitu Modulus Young (E) dan 

Poisson Ratio (ν). Meskipun model linear elastic tidak cocok untuk 

memodelkan tanah, model ini dapat digunakan untuk memodelkan volume 

kaku di tanah, seperti dinding beton, atau formasi batuan utuh. 

4. Model Beton (Concrete) adalah model elastoplastik canggih untuk struktur 

beton dan beton bertulang. Ini mensimulasikan kekuatan dan kekakuan 

beton yang bergantung pada waktu, pengerasan regangan-pelunakan dalam 

kompresi dan tegangan serta creep dan susut. Kriteria kegagalan melibatkan 

permukaan hasil Mohr-Coulomb untuk pembebanan deviatorik, yang 

dikombinasikan dengan permukaan hasil Rankine dalam regim tarik. Model 

Beton menggunakan beberapa parameter masukan, tetapi kebanyakan dari 

mereka dapat diturunkan dari uji tarik dan kompresi uniaksial standar. 

Parameter yang digunakan adalah E28, ν, fc,28, fc0n, fcfn, fcun, Gc,28, 

ϕmax, ψ, γfc, ft ,28, ftun, Gt ,28, γft.  

Dengan : 

E28  = Modulus Young Beton (kN/m2) 

ν  = Rasio Poisson  

fc,28, ft ,28 = Kuat tekan Beton (kN/m2) 
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fc0n  = Kekuatan mobilisasi awal dinormalisasi 

fcfn  = Kekuatan kegagalan yang dinormalisasi 

fcun  = Kekuatan sisa yang dinormalisasi 

Gc,28, Gt ,28 = Energi fraktur tekan dan tarik beton (kN/m) 

Φmax  = Sudut geser maksimal (◦) 

ftun  = Rasio kuat tarik sisa 

γfc, γft  = Faktor keamanan kuat tekan dan kuat tarik 

 

2.6. Studi Terdahulu 

Pada penelitian ini, digunakan tinjauan dari beberapa jurnal tugas akhir 

terdahulu dengan topik yang serupa. Adapun pokok penelitian terahulu sebagai 

berikut : 

1. Luthfi Nurachim (2017) 

Penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan Analisis Daya Dukung 

Kelompok Tiang Bor pada Jembatan Moh Toha (di Proyek Penambahan Lajur Tol 

Kopo – Buah Batu). Peneliti memakai beberapa software untuk menghitung daya 

dukung kelompok tiang bor tersebut. Dari penelitian tersebut, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa semua hasil daya dukung kelompok tiang bor dengan cara 

analisis metode konvensional dan pemodelan software dibawah nilai pengujian 

PDA di lapangan dan semua metode memiliki kapasitas daya dukung kelompok 

fondasi tiang bor > Qbeban. 

2. Christian Harsanto (2015) 

Penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan Analisis Daya Dukung 

Tiang Bor (Bored Pile) pada Struktur Pylon Jembatan Soekarno Dengan PLAXIS 

3D. Dari penelitian tersebut, peneliti mendapatkan kesimpulan Daya dukung axial 

plaxis 3D lebih kecil dari daya dukung axial statis (Qaxial-plaxis < Qaxial-statis) 

dengan selisih persentase sebesar 13.775 % dan Daya dukung lateral plaxis 3D 

lebih kecil dari daya dukung lateral statis (Qlateral-plaxis < Qlateral-statis) 

dengan selisih persentase sebesar 21.792%. Peneliti memberikan saran kepada 

pembaca yaitu perlu diadakan study lebih lanjut tentang analisis daya dukung 

dengan Plaxis 3D, terutama tentang pemodelan-pemodelan yang dipakai untuk 

menghasilkan daya dukung. 
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3. Mhd Zulfadli Batubara, Roesyanto (2019) 

Penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan Analisis Daya Dukung 

Pondasi Bored Pile Dengan Menggunakan Metode Analitis dan Program PLAXIS 

V.8.6 (Studi Kasus Jalan Layang Kereta Api Medan – Bandar Khalipah KM 

0+800). Dari penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan yaitu hasil 

penurunan tiang bored pile yang diperoleh dari penurunan elastis sebesar 23,21 

mm, dari program plaxis didapat sebesar 6,530 mm dan dari hasil PDA didapat 

sebesar 0,1 mm. Waktu konsolidasi dari program plaxis selama 0,90 hari. Saran 

yang diberikan peneliti adalah Untuk pengujian dilapangan, pengujian dengan 

PDA lebih baik diiringi dengan melakukan Loading test untuk hasil yang lebih 

akurat dan dalam perhitungan daya dukung kelompok tiang sebaiknya digunakan 

nilai terkecil. 

4. Ramadani (2019)  

Penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan Analisis Daya Dukung 

Pondasi Tiang Bored Menggunakan Metode Empirik dan Numerik yang bertujuan 

untuk membandingkan hasil daya dukung dan analisis transfer beban pada pondasi 

tiang bor antara metode empirik dan metode numerik. Metode yang digunakan 

pada metode empirik adalah metode LCPC dan metode Dutch dan untuk metode 

numerik berdasarkan software PLAXIS 3D. Dari penelitian ini, peneliti 

mendapatkan kesimpulan hasil nilai kapasitas daya dukung berdasarkan bantuan 

perangkat lunak PLAXIS 3D dibandingkan dengan beberapa metode, hasil yang 

mendekati adalah LCPC dengan selisih persentase sebesar 1,62% sedangkan 

metode DUTCH dengan selisih 35,7%. 

5. Adi Guna Prakasa, Arief Rijaluddin (2016) 

Penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan Analisa Daya Dukung dan 

Penurunan Pondasi Tiang Bor (Bored Pile) Tunggal Dengan Menggunakan 

Program PLAXIS (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Yogya Toserba II 

Majalengka). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan Semakin 

besar diameter pondasi maka semakin besar daya dukung ujung yang disalurkan. 

Jenis daya dukung pondasi tiang berdasarkan hasil perhitungan adalah termasuk 

End Bearing Pile, karena daya dukung ujung tiang lebih besar dibandingkan 

dengan daya dukung selimut tiang. 




