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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Fondasi Tiang Pancang 

Suatu konstruksi bangunan yang berdiri kokoh di atas tanah tidak luput dari 

sebuah struktur inti yang di sebut dengan fondasi. Tanpa adanya bangunan yang 

paling krusial ini pada suatu bangunan tentunya akan mengakibatkan dampak yang 

membahayakan. Fondasi tiang pancang berfungsi untuk menyebarkan tekanan 

gravitasi secara merata agar bangunan tidak mengalami kegagalan struktur, fondasi 

tiang pancang ini sendiri memiliki bentuk berupa kolom yang terbuat dari semen 

maupun baja. 

Suatu bangunan yang memiliki beban.yang besar dan terletak pada struktur 

tanah dengan kemungkinan besar akan bergeser atau kondisinya tidak stabil, harus 

memiliki struktur fondasi yang sangat dalam hingga kedalam lapisan.tanah keras, hal 

ini bertujuan untuk menjamin kekuatan struktural yang tahan terhadap suatu 

guncangan yang terjadi secara mendadak, karena fondasi yang kuat akan menjadi 

alasan sebuah bangunan berdiri kokoh dalam berbagai situasi untuk waktu yang 

cukup lama. Digunakannya suatu fondasi tiang pancang pada suatu konstruksi 

bangunan dikarnakan memiliki beberapa fungsi utama, seperti: 

1. Fondasi tiang pancang akan menjadi tumpuan beban struktur, yang 

nantinya akan didistribusikan ke dalam tanah keras dengan 

pendistribusian beban yang simbang. 

2. Fondasi yang dapat menahan gaya desakan ke arah atas, yang diakibatkan 

oleh pergeseran tanah yang tidak stabil. 

3. Membuat struktur tanah menjadi kaku serta memadatkan, yang 

berpengaruh terhadap pengurangan getaran yang merambat masuk 

kedalam bangunan, serta meningkatkan keamanan struktural. 
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 Setiap jenis fondasi tiang pancang yang digunakan pada suatu konstruksi akan  

berbeda-beda sesuai dengan  perencanaannya. Setiap perencanaan fondasi ditentukan 

oleh beberapa faktor seperti fungsi bangunan struktur atas, besarnya beban kerja pada 

bangunan atas tersebut, serta kondisi lapisan tanah di mana struktur itu akan berpijak. 

Setiap jenis fondasi tiang pancang tersebut dapat dibedakan berdasarkan material 

yang digunakan untuk membuat fondasi, serta fungsi fondasi tiang pancang itu 

sendiri dalam menerima beban. 

 Jika dibedakan berdasarkan material yang digunakan, fondasi tiang pancang 

terdiri dari 5 jenis material yg berbeda, yaitu: 

1. Fondasi tiang kayu. 

2. Fondasi tiang baja profil. 

3. Fondasi tiang beton pracetak. 

4. Fondasi tiang komposit. 

5. Fondasi tiang beton pratekan. 

Untuk memilih jenis fondasi yang akan digunakan, setiap jenis fondasi tersebut 

memiliki spesifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 12.1 Spesifikasi Tiang Pancang (PUPR, 2018) 

Jenis Tiang Pancang 

Baja Tiang H Baja Tiang 

Pipa 

Beton Bertulang 

Pracetak 

Beton Pratekan 

Pracetak 

Diameter (mm) 100x100 

sampai 

400x400 

300         

Sampai       

600 

300             

Sampai              

600 

400            

Sampai           

600             

Kedalaman Maks. 

(m) 

7 - 40 40 12 - 15 18 - 30 

Beban Maks. (ULS) 3750 3000 1300 1300 

Variasi Optimum 

Beban ULS (kN) 

500 - 1500 600 - 1500 500 - 1000 500 - 5000 

  

 Lalu yang terakhir, jika dibedakan berdasarkan fungsinya, fondasi tiang 

pancang memiliki 3 fungsi yang berbeda, yaitu: 

1. Tiang pancang yang berfungsi menerima beban aksial berupa tekan. 

2. Taing pancang yang berfungsi menerima beban aksial berupa tarik. 

3. Tiang pancang yang berfungsi menerima beban lateral. 

 

2.2 Fondasi Spun Pile 

Fondasi spun pile merupakan fondasi tiang pancang beton prategang dengan 

penampang yang memiliki rongga melingkar. Spun pile merupakan konstruksi 

overpass di mana fondasi tersebut berada di bawah struktur bangunannya sehingga 

fondasi kontak langsung dengan tanah dasar. Fondasi sendiri memiliki fungsi untuk 

menerima serta mentransferkan beban kerja pada struktur bangunan, yang merambat 
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melalui lapisan tanah lunak dan nantinya berakhir pada lapisan tanah keras yang 

berada pada kedalaman tertentu. Dalam prosesnya, transfer beban tersebut 

pendistribusian nya bekerja secara vertikal. 

Fondasi spun pile ini sendiri memiliki bentuk yang bulat dengan rongga di 

bagian tengahnya, serta berbentuk panjang dan langsing, agar memberikan 

kemudahan saat mendistribusikan beban ke lapisan tanah yang paling dalam. Dalam 

proses pembuatannya fondasi tersebut terbuat dari beton bertulang dengan proses 

percetakan serta pengecoran di dalam sebuah bekisting, untuk proses pemancangan 

fondasi tersebut dilakukan dengan metode inner bore di mana dibuat nya lubang 

terlebih dahulu pada permukaan tanah menggunakan cara pemboran, setelah itu tiang 

pancang dimasukan ke dalam lubang selanjutnya dilakukan penumbukan terhadap 

kepala tiang secara tetap sehingga tiang pancang tersebut bergerak masuk kedalam 

lapisan tanah keras, proses penumbukan ini menggunkan hammer dengan beban dan 

tinggi jatuh sesuai perhitungan yang akurat agar tiang pancang tidak patah. 

Metode inner bore digunakan karna memiliki beberapa keuntungan yang tidak 

memberikan dampak negatif yang terlalu besar terhadap alam dan lingkungan. 

Digunakan nya fondasi spun pile ini, karna fondasi jenis ini memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu : 

1. Fondasi spun pile memiliki kualitas yang tinggi, hal ini diperoleh dari 

proses pembuatan fondasi dengan proses spinning yang memberikan efek 

homogenitas dan kepadatan yang concrete. 

2. Fondasi spun pile terjamin keawetannya, karna kepadatan concrete 

tersebut akan melindungi besi di dalam tiang pancang mengalami korosi. 

3. Memiliki harga yang ekonomis, dikarenakan penggunaan volume 

concrete memiliki jumlah lebih sedikit dibanding dengan jenis fondasi 

tiang pancang yang lainnya, sehingga memiliki nilai bearing area  yang 

sama. 
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4. Dengan bentuk yang silinder maka spun pile ini easy handling, sangat 

memudahkan dalam proses pemancangan, loading, serta unloading. 

5. Fondasi spun pile memiliki beban yang ringan, dalam hal ini akan 

menghemat biaya transportasi, terutama jika lokasi proyek memiliki jarak 

yang cukup jauh. 

Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh fondasi spun pile ini, membuat 

fondasi spun pile diminati dan digunakan khusunya di Indonesia.  

 

     

Gambar 2.1 Sketsa Fondasi Spun Pile (Belajarsipil, 2012) 

 

2.3 Penurunan Elastic Fondasi Spun Pile 

Besarnya nilai penurunan pada struktur fondasi harus diperhitungkan dengan 

sangat teliti pada suatu bangunan, khususnya pada bangunan jembatan fly over dk 

135+850. Besarnya suatu penurunan harus dapat diperkirakan agar dapat 

meminimalisir jika terjadi sebuah kegagalan konstruksi. 
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Besarnya penurunan yang terjadi pada fondasi tiang pancang, didesain dengan 

mempertimbangkan daya dukung beban aksialnya, umumnya penurunan yang terjadi 

harus kurang dari 0,5 inchi. Suatu fondasi kelompok tiang diizinkan mengalami 

penurunan yang lebih besar, namun tetap dalam batas yang yang sudah di tentukan 

dalam SNI 8460 : 2017 di mana penurunan izin < 15 cm + b/600 (b dalam satuan cm) 

untuk bangunan tinggi di mana struktur atas dapat dipastikan masih aman. Untuk 

perhitungan penurunan fondasi dapat menggunakan persamaan menurut Vesic (1969) 

menggunakan hasil pengujian lapangan, dan terbagi menjadi dua kondisi yaitu 

penurunan elastis tiang tunggal dan penurunan elastis tiang grup. Persamaan tersebut 

sebagai berikut : 

            √
  

 
          (2.6) 

Di mana: 

Sg = Penurunan elastis fondasi grup tiang 

D = Diameter tiang fondasi 

Se = Penurunan fondasi akibat beban yang bekerja 

Untuk menghitung penurunan elastic tiang tunggal akibat beban yang bekerja, 

dapat menggunakan persamaan sebagai berikut: 

                   (2.7) 

Di mana : 

Se = Penurunan total tiang  

S1  = Penurunan elastis tiang akibat beban kerja material fondasi 

S2 = Penurunan tiang akibat gaya yang ditahan pada ujung tiang 

S3 = Penurunan tiang akibat gaya yang disalurkan melalui gesekan tiang dengan 

tanah. 
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  S1    
             

     
      (2.8) 

Di mana: 

Qwp = Beban yang dipikul ujung tiang dibawah kondisi beban kerja  

Qws = Beban yang dipikul selimut tiang (friksi) dibawah kondisi beban kerja 

  = Koefisien yang bergantung pada distribusi tahanan kulit sepanjang tiang 

L = Panjang tiang 

Ap = Luas penampang lingkarang 

Ep = Modulus tiang 4700×     

F’c = Mutu beton 

Vesic menyarankan nilai       untuk distribusi gesekan yang seragam atau 

parabolic sepanjang tiang dan       untuk distribusi dalam bentuk segitiga. 

            S2  
     

  
                 (2.9) 

Di mana : 

    = Beban titik per satuan luas ujung tiang 

D = Diameter tiang fondasi 

Es = Modulus elastisitas 

   = poisson ratio 

Iwp = faktor pengaruh penurunan  

  S3  
   

   
 

 

  
                 (2.10) 

Di mana: 

Qws = Beban yang dipikul selimut tiang(friksi) dibawah kondisi bekerja 
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P = Luas permukaan efektif yang bekerja, dihitung sebagai Keliling  

L = Panjang tiang fondasi 

D = Diameter tiang fondasi 

Es = Modulus elastisitas 

   = Poisson ratio 

Iws = Faktor pengaruh 

 

2.4.1 Penurunan Fondasi Pada Tanah pasir 

Tanah pasir ialah tanah non kohesif tentunya dengan sifat antar butirannya 

lepas (loose). Tanah non-kohesif memiliki sifat tidak plastis untuk semua nilai kadar 

air. Parameter kuat geser tanah pasir terletak pada besarnya nilai kohesi (c)  dan nilai 

sudut geser (φ). Penurunan fondasi  tiang pancang pada tanah pasir merupakan 

permasalahan yang kompleks, karna gangguan yang terjadi akibat tegangan yang 

ditimbulkan oleh proses pemancangan, serta ketidakpastian distribusi posisi pada 

pengalihan beban. Pengalihan yang di perlukan untuk mengerahkan gesekan pada 

selimut terbilang sangat kecil yaitu kurang dari 5 mm. 

Penurunan yang terjadi pada Group Pile atau kelompok tiang, pada umumnya 

terjadi lebih besar dibanding penurunan yang terjadi pada fondasi tiang tunggal, hal 

ini di karenakan fondasi kelompok tiang memiliki zona tertekan lebih besar di 

banding tiang tunggal, dapat dilihat seperti sketsa pengujian pada Gambar 2.3. 
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Gambar 32.3 Uji Beban Tiang (Tomlinson, 1977) 

 

2.4.2 Penurunan Fondasi Pada Tanah Lempung 

 Fondasi kelompok tiang yang dipancang pada tanah kohesif/lempung tidak 

akan memiliki resiko terjadinya keruntuhan geser (general shear failure), jika 

diberikannya faktor keamanan yang memenuhi bahaya keruntuhan pada tiang 

tunggal. Akan tetapi penurunan kelompok tiang harus tetap diperhitungkan karna 

fondasi tiang harus dipancang masuk kedalam tanah lempung seluruhnya. Penurunan 

yang terjadi pada tanah lempung dapat terjadi pada 2 kondisi, kondisi yang pertama 

adalah penurunan langsung (seketika), lalu yang ke dua adalah penurunan 

konsolidasi. Terjadi nya suatu penurunan diakibatkan oleh beban yang diberikan, 

perubahan elevasi muka air tanah, serta terjadinya perubahan tegangan tanah akibat 

konstruksi. 

 Berbagai prosedur untuk memperkirakan terjadinya penurunan pada kondisi 

tanah lempung/kohesif, dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Menentukan tegangan kerja yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan izin 

tanah sesuai persyaratan. 

2. Beban yang berasal dari atas, dialihkan pada kedalamanan 2/3 dari tinggi 

tiang pancang, lalu besarnya penurunan yang terjadi di atas kedalaman 

tersebut dapat diabaikan karna kemungkinan memiliki nilai yang sangat kecil. 
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3. Perbandingan beban vertikal : beban horizontal = 2 : 1. 

4. Pada lapisan tanah yang mengalami konsolidasi selanjutnya dipilah menjadi 

beberapa lapisan tipis, selanjutnya menentukan parameter kompresibilitas dari 

setiap lapisan tersebut. Parameter kompresibilitas terdiri dari compression 

index, tegangan efektif awal serta peningkatan tegangan akibat beban kerja. 

Selanjutnya dapat dihitung penurunan konsolidasi yang terjadi pada setiap 

lapis, akumulasi penurunan konsolidasi seluruh lapisan merupakan 

konsolidasi yang terjadi pada kelompok tiang pancang. 

2.4 Penurunan Konsolidasi Fondasi Kelompok Tiang 

Penurunan konsolidasi merupakan penurunan saat butiran tanah mengalami 

kompresi akibat beban pada jangka waktu tertentu yang diakibatkan disipasi air pori 

dalam lapisan tanah. Penurunan konsolidasi terjadi pada kondisi tanah berbutir halus 

di bawah muka air tanah, penurunan konsolidasi terjadi dengan jangka waktu yang 

cukup lama tergantung kondisi tanah.  

Menurut Terzaghi dan Peck (1967), 2/3 panjang tiang fondasi bagian atas 

tidak akan mengalami perubahan kadar air pada tanah lempung akibat beban yang 

bekerja, sedangkan bagian bawahnya akan mengalami perubahan kadar air yang 

disebabkan proses konsolidasi. Dapat disimpulkan bahwa bagian tanah di bawah 2/3 

dianggap sebagai material yang tidak mudah mampat, sehingga penyebaran beban 

fondasi berawal dari 2/3 ujung tiang ke arah bawah. Penurunan untuk lapisan tanah 

lempung normally consolidated (pc’ = po) dengan tegangan effektif sebesar p1’ dapat 

menggunakan persamaan berikut: 

     
 

     
   

   

  
       (2.11) 

Penurunan konsolidasi total kelompok tiang: 

       ∑           (2.12) 
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Di mana : 

Cc = Indeks pemampatan 

H  = Tebal lapisan tanah (m) 

e0  = Angka pori awal 

P0’ = Tekanan overburden efektif awal sebelum dibebani 

 

Gambar 42.4 Penurunan Konsolidasi Tiang Kelompok (Hardiyanto, 2010) 

 

2.5 Standard Penetration Test (SPT) 

Standard penetration test (SPT), adalah suatu metode untuk mengetahui 

kekuatan tanah dengan melakukan penyelidikan tanah di lapangan. Hasil dari 

pengujian ini merupakan nilai   yang diartikan sebagai banyaknya pukulan hammer, 

nilai   yang dihitung adalah saat pukulan terakhir. Nilai   menunjukan kekakuan 

tanah, di mana semakin besar nilai   menunjukan tanah tersebut semakin kaku. 
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Untuk pengujian SPT dilakukan dengan tabung silinder yang nantinya 

dipukul masuk ke dalam lapisan tanah, menggunakan alat penumbuk  dengan beban 

seberat 140 pound (63,5kg) dengan tinggi jatuh sebesar 30 inchi (76 cm) yang 

dihitung sebagai nilai   adalah jumlah pukulan setiap penetrasi sedalam 150 mm. 

Untuk mekanisme yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 52.4 Skema Urutan Uji Penetrasi Standard (SPT) (SNI 4153-2008) 

 Dari pengujian lapangan dengan Standard Penetration Test (SPT) ini, 

biasanya menghasilkan data berupa boring-log (bor-log), seperti pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 62.5 Boring Log Pengujian SPT (PT. Wasaka Tomo Engineering) 
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Di mana bor-log ini adalah catatan hasil pengujian pemboran yang 

memberikan informasi yang berkenaan dengan lapisan tanah dengan beberapa 

keterangan seperti susunan lapisan tanah, jenis tanah, ketebalan lapisan, dan hasil-

hasil pengamatan yang berkenaan dengan kegiatan pemboran. Pada umumnya sebuah 

bor-log harus memiliki beberapa keterangan, seperti: 

1. Deskripsi dan kedalaman setiap lapisan tanah/batuan pada lokasi (khusunya 

batas dan batas bawah). 

2. Kedalaman, hasil pemeriksaan, dan contoh sample. 

3. Keterangan yang diperlukan dan akan tertera pada bor-log. 

4. Catatan lainnya yang berkenaan dengan hasil pemboran di lapangan. 

Dasil bor-log ini kita akan dapat menentukan parameter-parameter tanah berdasarkan 

indentifikasi dan klasifikasi sesuai standard berdasarkan Unified Soil Classification 

System (USCS). 

  Dalam mengkalisifikasi tanah berdasarkan data N-SPT ada beberapa 

parameter yang di dapatkan, antara lain : 

1. Kohesi (  ) 

 Untuk menentukan korelasi nilai N-SPT dengan kohesi tanah dapat melihat 

sebuah grafik di bawah ini, di mana nilai    berasal dari 2/3 dikali dengan nilai N-

SPT dengan satuan ton/m
3 

 

Gambar 72.6 Hubungan Kohesi dan Nilai N-SPT Untuk Tanah Kohesif (Terzaghi, 1943) 
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Namun untuk pemodelan dengan Hardening Soil dapat menggunakan 

persamaan korelasi pendekatan dengan N-SPT, sebagai berikut : 

                    (2.11) 

Berdasakan penelitian Danish untuk yayasan Sorensen dan Okkels (2013), 

menyarankan untuk perkiraan nilai  c’ untuk tanah lempung yang mengalami 

overconsolidated  dapat diperoleh dari : 

                   (2.12) 

2. Unconfined Compressive Strength dan Berat Jenis Tanah jenuh (    ) 

 Korelasi empiris yang ditentukan berdasarkan nilai N-SPT pada tanah kohesif, 

dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.4. 

Tabel 22.4 Korelasi Empiris N-SPT Dengan qc dan  γsat 

       (Soil Mechanics, Lambe & Whitman, from Terzaghy and Peck 1948, International Edition 1969). 

 

N-SPT 

blows/ft 

 

Konsistensi 

qc 

(Unconfined Conpressive 

Strength) (tons/ft
2
) 

 

γsat 

kN/m
3
 

< 2 
Very soft < 0,25 16 – 19 

2 – 4 
Soft 0,25 – 0,50 16 – 19 

4 – 8 
Medium 0,50 – 1,00 17 – 20 

8 – 15 
Stiff 1,00 – 2,00 19 – 22 

15 – 30 
Very Stiff 2,00 – 4,00 19 – 22 

> 30 Hard >4,00 19 – 22 

Untuk menentukan berat jenis tanah dan berat jenis tanah jenuh dapat dilihat 

berdasarkan Tabel 2.5,Tabel 2.6 dan Tabel 2.7. 
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Tabel 32.5 Berat Jenis Tanah (γ) Untuk Tanah Non Kohesif dan Kohesif 

(Soil Mechanics, Whilliam T., Whitman, Robert V., 1962) 

 

Tabel 42.6 Berat Jenis Tanah Jenuh (γsat) Untuk Tanah Non Kohesif 

(Soil Mechanics, Whilliam T., Whitman, Robert V., 1962) 

 

Tabel 52.7  Nilai Tipikal Berat Volume Tanah 

( Soil Mechanics and Foundation, John Wiley & Sons, 2000) 
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3. Sudut Geser ( ) 

 Sudut geser pada tanah pasir berdasarkan N-SPT dapat ditentukan 

menggunakan grafik pada Gambar 2.8  serta konsistensi tanah pasir pada Tabel 2.8 

di bawah ini. 

 

Gambar 82.7  Hubungan Sudut Geser  dengan N-SPT untuk tanah pasir (Mahsyur Irsyam, 2012) 

 

Tabel 62.8 Hubungan N-SPT dengan Relative Density Tanah Non Kohesif 

(Soil Mechanics, Lambe & Whitman, from Terzaghi and Peck 1948, International Edition 1969) 
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4. Modulus Elastisitas 

Menurut Schermann (1970), nilai modulus elastisitas dapat diperoleh dengan 

korelasi nilai data N-SPT dengan beberapa persamaan seperti berikut: 

a Tanah Pasir 

      Korelasi modulus elastisitas pada tanah pasir menggunakan persaaan 

sebagai berikut : 

                     –         (2.12)  

                   (2.13) 

 

b Tanah lempung 

      Korelasi modulus elastisitas untuk tanah lempung dipengaruhi oleh 

pembebanan yang bekerja, terbagi menjadi dua kondisi yaitu, normally 

consolidated dan over consolidated, dengan persamaan seperti berikut : 

Untuk tanah (NC) 

           –             (2.14) 

Untuk tanah (OC) 

            –              (2.15) 

Di mana    merupakan nilai kohesi lempung pada kondisi undrained. 
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Perkiraan nilai modulus elastisitas menurut Bowles terlampir  pada Tabel 2.10 

Tabel 72.9 Nilai Perkiraan Modulus Elastisitas Tanah (Bowles, 1977) 

 

c Indeks Plastisitas (PI) 

      Untuk mendapatkan nilai indeks plastisitas dapat menggunakan nilai 

modulus elastisitas dan nilai kohesi pada tanah, dengan persamaan sebagai 

berikut : 

 PI % = 
            

  
      (2.15) 

 

5. Modulus Young 

 Modulus young merupakan nilai elastisitas tanah, di  mana nilainya merupakan 

perbandingan tegangan dan renggangan dengan satuan     . Modulus young 

identik dengan keelastisitasan suatu benda terhadap tarik. 
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Nilai yang dibutuhkan adalah nilai    atau cone resistance. Yaitu dengan 

menggunakan rumus: 

            ⁄   

            ⁄    (untuk pasir)    (2.16) 

                 ⁄   (untuk lempung)   (2.17) 

 

6. Angka Poisson Ration (υ) 

 Untuk mendapatkan nilai-nilai angka Poisson Ration (υ) berdasarkan jenis 

lapisan tanahnya, dapat melihat Tabel 2.10 di bawah ini: 

Tabel 82.10 Nilai Angka Poisson Ration (υ) (Mahsyur Irsyam, 2012) 

 

 

7. Berat Volume Tanah 

 Berat volume sangat diperhitungkan pada kondisi tanah, khusunya untuk 

menganalisis fondasi dalam perhitungan tekanan tanah. Dalam penyelidikan 

laboraturium akan didapatkan besarnya berat volume total serta berat volume kering. 
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Tipikal nilai berat volume kering pada setiap kondisi tanah dapat dilihat pada Tabel 

2.11. 

Tabel 92.11 Tipikal Nilai Angka Pori, Kadar Air, Berat Volume Kering Untuk Beberapa Jenis Tanah 

(Muntohat, 2009) 

 

Jenis Tanah 

 

Angka Pori, e 

Kadar air pada 

kondisi jenuh,        

w (%) 

Berat Volume 

Kering, 

 γd (kN/m
3
) 

Pasir lepas seragam 0,8 30 14,5 

Pasir padat seragam 0,45 16 18 

Pasir berlanau lepas 0,65 25 16 

Pasir berlanau padat 0,4 15 12 

Lempung keras 0,6 21 17 

Lempung lunak 0,9 – 1,4 30 – 50 11,5 – 14,5 

Lempung lunak organik 2,5 – 3,2 90 - 170 6 - 8 

 

8. Koefisien Rembesan 

 Koefisien rembesan merupakan kecepatan rata-rata suatu aliran air di dalam 

tanah, di mana koefisien rembesan ini tergantung beberapa faktor seperti, kekentalan 

cairan, ditribusi ukuran pori dan butiran tanah, kekakuan permukaan tanah, serta 

derajat kejenuhan tanah, untuk menentukan harga-harga koefisien rembesan (K) pada 

setiap tipe tanah, dapat mengikuti Tabel 2.12. 
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Tabel 10  2.12 Harga Koefisien Permeabilitas Tanah (Das, 1988) 

Soil Type K (m/day) 

Kerikil  >864 

Kerikil halus/pasir 864 – 8,64 

Pasir lanau 0,864 – 0,0864 

Lanau lempung 0,0864 – 0,000864 

Clay < 0,000864 

 

2.6 Plaxis 3D 

Plaxis 3D merupakan program dengan metoda elemen hingga tiga-dimensi, 

atau sering kali disebut dengan Finite Element Method (FEM), metode ini dilakukan 

untuk menyelesaikan setiap kasus engineering dengan membagi setiap objek yang 

akan dianalisa menjadi beberapa bagian yang tidak terhingga (finite) proses ini 

dikenal dengan istilah meshing, metode ini digunakan saat exact solution tidak 

mampu menyelesaikannya. Setelah itu setiap bagian kecil tersebut dianalisa dan 

digabungkan kembali dengan nodal (node) sehingga mendapatkan hasil akhir dari 

seluruh daerah yang terkait.  

Penggunakan Plaxis 3D dengan metoda FEM ini tunjukan untuk melakukan 

analisis tegangan struktur, frekuensi dan mode shape pribadi, perpindahan panas,  

deformasi, elektroda magnetis, stabilitas serta aliran air tanah dalam rekayasa 

geoteknik. Penggunaan Plaxis 3D ini akan memudahkan dalam pengerjaan model 

geometri fondasi jembatan  fly over kereta api cepat dk 139+850 yang dijadikan topik 

penelitian pada skripsi ini, yang didefinisikan dalam mode tanah serta struktur. Secara 

umum terdapat 3 tahapan dalam perhitungan menggunakan Plaxis 3D, antara lain: 
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1. Input 

Tahap memasukan data dilakukan dengan membuat model geometri, seperti 

pemodelan stratigrafi tanah, pemodelan struktur (fondasi tiang), pemodelan fase 

konstruksi, pemodelan beban, serta pemodelan boundary condition. 

 

Gambar 92.8 Contoh Input Plaxis 3D 

(Sony et al., 2008) 

 

Contoh Gambar 2.9 merupakan input pemodelan Plaxis 3D, di mana fondasi 

tiang dimodelkan sebagai beam serta ditentukan properties EA serta EI, disusun 

sedemikian rupa sehingga terciptanya konfigurasi fondasi tiang sesuai rencana. 

 

2. Calulation 

Tahap perhitungan terdiri dari beberapa tipe yang dapat digunakan dalam 

pemodelan, seperti plastic untuk menganalisis deformasi elastis-plastis, consolidation 

untuk simulasi proses disipasi tekanan air pori pada tanah lempung, updated mesh 

memodelkan pengaruh large deformation, serta dynamic analysis untuk analisis 

dinamik pada kasus geoteknik. Prosedur perhitungan menggunakan Plaxis 3D metoda 

elemen hingga, adalah sebagai berikut : 

a. Membagi model fisis menjadi elemen hingga, membentuk suatu geometri yang 

berbentuk segitiga, trapesium atau persegi. 
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b. Menentukan titik-titik element yang nantinya akan dihubungkan, hingga 

memenuhi syarat keseimbangan dan syarat kompatibilitas. 

c. Menentukan fungsi perpindahan dari setiap titik yang berada didalam elemen. 

d. Membuat matriks kekakuan serta beban pada simpul terhadap setiap elemen. 

e. Membuat persamaan keseimbangan pada tiap elemen selanjutnya 

menggambungkan seluruhnya untuk setiap model. 

f. Menghitung seluruh persamaan yang telah dibentuk, untuk menghasilkan 

perpindahan serta gaya elemen yang terjadi, sesuai syarat batas yang sudah 

ditentukan. 

g. Menghitung tegangan elemen yang terjadi, setelah diketahui besarnya gaya 

elemen. 

 

3. Output  

Output merupakan Hasil perhitungan yang dikeluarkan berdasarkan analisis 

dengan Plaxis 3D, Output yang disajikan antara lain berupa deformed mesh kalkulasi 

angka keamanan, tegangan, serta gaya-gaya dalam yang bekerja pada pemodelan 

tiang akibat beban pada model jaringan elemen hingga. 

 

 

Gambar 102.9  Contoh Deformed Mesh 3D 

(Sony et al., 2008) 
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Gambar 112.10  Contoh Deformed Mesh 3D 

(Sony et al., 2008) 

 

2.7 Referensi Penelitian Terdahulu 

Menurut Ir. Suryono Sorsodarsono, Kazuto Nakazawa (2000), fondasi tiang 

merupakan struktur fondasi yang dapat menahan gaya orthogonal dengan cara 

menyerap lentur sampai ke sumbu tiang, fondasi tiang juga merupakan fondasi yang 

dibuat secara monolit di mana disatukan nya pangkal tiang pancang yang berada di 

bawah konstruksi dengan tumpuan fondasi. 

Penurunan kelompok tiang pancang merupakan perpindahan fondasi dari titik 

awal menuju titik yang semakin dalam mengakibatkan peningkatan tegangan lapisan 

tanah dasar dan sifat elastisitas tanah, dan juga besarnya pembebanan mengakibatkan 

elastisitas fondasi menurun. Gesekan saat terjadinya perpindahan titik fondasi 

merupakan hal utama penyebab terjadinya penurunan, menurut  M.Faisal (2007). 

Hasrudin (2018) memberikan pendapat, Bahwa kelompok tiang pancang yang 

berdiri di atas lapisan tanah pasir padat, memiliki kapasitas daya dukung yang jauh 

lebih besar dibanding kelompok tiang yang berdiri di atas lapisan tanah lempung, 

dengan persentase perbedaanya mencapai 25% untuk jenis tiang pancang bulat. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa bentuk fondasi dan beban vertikal tidak 
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mempengaruhi kapasitas daya dukung tanah, namun hal yang sangat mempengaruhi 

adalah jenis lapisan tanah itu sendiri. 

Dari hasil penelitian Rosyid (2010), Besarnya kapasitas daya dukung kelompok 

tiang pancang dipengaruhi oleh banyaknya jumlah tiang dalam 1 pile cap, karena 

jumlah tiang dalam 1 pile cap yang  lebih banyak akan memiliki nilai kapasitas daya 

dukung yang lebih besar dibanding jumlah tiang yang lebih sedikit, hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh jumlah tiang yang semakin banyak akan 

mempengaruhi besarnya friction dan  point bearing. 

Besarnya hasil penurunan kelompok tiang pancang yang dihitung berdasarkan 

cara konvensional dibandingkan dengan menggunakan program Plaxis memiliki nilai 

yang berbeda, hal ini dikarenakan pada analisis menggunakan program Plaxis, 

penurunan pada kelompok tiang pancang lebih dipengaruhi oleh parameter tanah dan 

memperhitungkan parameter-parameter lainnya, sedangkan untuk analisis dengan 

metode konvensional, besarnya penurunan kelompok tiang hanya mengandalkan  

dimensi pilecap itu sendiri, tanpa memperhitungkan paramer-parameter pendukung 

lainnya. Pendapat tersebut di peroleh dari penelitian yang dilakukan oleh Agus, 

Indriati, dan Fadly (2019). 

Adanya variasi terhadap ketebalan lensa pasir padat pada suatu lapisan tanah, 

akan mempengaruhi terjadinya suatu penurunan untuk waktu yang cukup lama 

(differential settlement) hal ini dikarnakan, jika semakin tebal suatu lapisan pasir 

padat di mana fondasi tiang pancang berdiri, maka akan semakin kecil kemungkinan 

terjadinya suatu penurunan, hal tersebut akan terjadi sebaliknya terhadap lapisan pasir 

padat yang terlalu tipis, pendapat tersebut dikemukakan oleh Nicholas (2017) pada 

penelitiannya. 

 

 


