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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum 

Jembatan dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi yang menghubungkan 

rute/lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, 

jalan raya, rel kereta api dan perlintasan lainnya.  

Secara garis besar konstruksi jembatan terdiri dari dua komponen utama yaitu 

bangunan atas (super structure/upper structure) dan bangunan bawah (sub structure). 

Bangunan atas merupakan bagian jembatan yang menerima langsung beban  dari 

orang dan kendaraan yang melewatinya. Bangunan atas terdiri dari komponen utama 

yaitu lantai jembatan, rangka utama, gelagar melintang, gelagar memanjang, 

diafragma, pertambatan dan perletakan/andas. Selain itu juga terdapat kompenen 

penunjang pada bangunan atas yaitu trotoir, perlengkapan sambungan, ralling, pagar 

jembatan, drainase, penerangan dan parapet. Bangunan bawah merupakan bagian 

jembatan yang menerima beban dari bangunan atas ditambah tekanan tanah dan gaya 

tumbukan dari perlintasan di bawah jembatan. Bangunan bawah meliputi pilar 

jembatan (pier), pangkal jembatan (abutment) dan pondasi. 

 

2.2. Aspek Konstruksi Jembatan 

2.2.1. Pembebanan Jembatan 

Perhitungan pembebanan jembatan direncanakan dengan 

menggunakan aturan yang terdapat pada Pedoman Perencanaan Jembatan 

Jalan Raya SKBI - 1.3.28.1987, UDC : 624.042:624.21. Pedoman 

pembebanan untuk perencanaan jembatan jalan raya merupakan dasar dalam 

menentukan beban-beban dan gaya-gaya untuk perhitungan tegangan-

tegangan yang terjadi pada setiap bagian jembatan jalan raya. Penggunaan 

pedoman ini dimaksudkan untuk mencapai perencanaan ekonomis sesuai 

kondisi setempat, tingkat keperluan, kemampuan pelaksanaan dan syarat 

teknis lainnya sehingga proses perencanaan menjadi efektif.  
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Beban-beban yang bekerja pada jembatan berdasarkan Pedoman                       

Perencanaan Jembatan Jalan Raya SKBI - 1.3.28.1987, UDC : 

624.042:624.21, meliputi : 

1. Beban Primer 

a. Beban Mati 

Beban mati merupakan beban akibat berat sendiri elemen-elemen 

jembatan. Dalam menentukan besarnya beban mati harus digunakan 

nilai berat isi untuk bahan-bahan bangunan penyusun elemen-elemen 

jembatan. 

b. Beban Hidup 

Beban hidup pada jembatan ditinjau dalam dua macam, yaitu beban 

“T” yang merupakan beban terpusat untuk lantai kendaraan dan beban 

“D” yang merupakan beban jalur untuk gelagar. 

 Beban “T” 

Untuk perhitungan kekuatan lantai kendaraan atau sistem lantai 

kendaraan jembatan harus digunakan beban “T”, yaitu beban yang 

merupakan kendaraan truk yang mempunyai beban roda ganda 

(dual wheel load) sebesar 10 ton. 

 Beban “D” 

Untuk perhitungan kekuatan gelagar-gelagar harus digunakan 

beban “D” atau beban jalur, yaitu susunan beban pada setiap jalur 

lalu lintas yang terdiri dari beban terbagi rata sebesar “q” ton per 

meter panjang per jalur dan beban garis “P” ton per jalur lalu 

lintas. Distribusi beban “D” yang bekerja pada jembatan : 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. Beban “D” 

Besar “q” ditentukan sebagai berikut : 

◦ q = 2,2 t/m……………………………untuk L < 30 m 
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◦ q = 2,2 t/m – 1,1/{60*(L – 30)} t/m…untuk 30 m < L < 60 m 

◦ q = 1,1 * {1 + (30/L)}t/m……………untuk L > 60 m 

dimana : 

L : panjang (m), ditentukan oleh tipe konstruksi jembatan 

t/m : ton per meter panjang, per jalur. 

Ketentuan penggunaan beban “D” dalam arah melintang jembatan 

adalah sebagai berikut : 

◦ Untuk jembatan dengan lebar lantai kendaraan sama atau lebih 

kecil dari 5,50 meter, beban “D” sepenuhnya (100%) harus 

dibebankan pada seluruh lebar jembatan 

◦ Untuk jembatan dengan lebar lantai kendaraan lebih besar dari 

5,50 meter, beban “D” sepenuhnya (100%) dibebankan pada 

lebar jalur 5,50 meter sedang lebar selebihnya dibebani hanya 

separuh beban “D” (50%).  

c. Beban Kejut 

Untuk memperhitungkan pengaruh-pengaruh getaran-getaran dan 

pengaruh-pengaruh dinamis lainnya, tegangan-tegangan akibat beban 

garis “P” harus dikalikan dengan koefisien kejut yang akan 

memberikan hasil maksimum. Sedangkan beban merata “q” dan beban 

“T” tidak dikalikan dengan koefisien kejut. Koefisien kejut ditentukan 

dengan rumus : 

( )⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜
⎝

⎛
+

+=
L

k
50

201  ....................................................................  pers. 2.1 

dimana : 

K : koefisien kejut 

L : panjang bentang (meter). 

d. Gaya Akibat Tekanan Tanah 

Bagian bangunan jembatan yang menahan tanah harus direncanakan 

dapat menahan tekanan tanah sesuai dengan rumus-rumus yang ada.  
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2. Beban Sekunder 

a. Beban Angin 

Pengaruh beban angin sebesar 150 kg/m2 pada jembatan ditinjau 

berdasarkan bekerjanya beban angin horisontal terbagi rata pada 

bidang vertikal jembatan, dalam arah tegak lurus sumbu memanjang 

jembatan. Jumlah luas bidang vertikal bangunan atas jembatan yang 

dianggap terkena oleh angin ditetapkan sebesar suatu prosentase 

tertentu terhadap luas bagian-bagian sisi jembatan dan luas bidang 

vertikal beban hidup. Bidang vertikal beban hidup ditetapkan sebagai 

suatu permukaan bidang vertikal yang mempunyai tinggi menerus 

sebesar 2 meter di atas lantai kendaraan.  

b. Gaya Akibat Perbedaan Suhu 

Peninjauan diadakan terhadap timbulnya tegangan-tegangan struktural 

karena adanya perubahan bentuk akibat perbedaan suhu antara bagian-

bagian jembatan baik yang menggunakan bahan yang sama maupun 

dengan bahan yang berbeda. Pada umumnya pengaruh perbedaan suhu 

tersebut dapat dihitung dengan mengambil perbedaan suhu untuk : 

 Bangunan Baja :  

◦ Perbedaan suhu maksimum-minimum = 30o C 

◦ Perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan = 15o C 

 Bangunan Beton :  

◦ Perbedaan suhu maksimum-minimum = 15o C 

◦ Perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan < 10o C 

tergantung dimensi penampang. 

c. Gaya Rangkak dan Susut 

Besarnya pengaruh rangkak dan susut bahan beton terhadap 

konstruksi apabila tidak ada ketentuan lain, dapat dianggap senilai 

dengan gaya yang timbul akibat turunnya suhu sebesar 15o C. 

d. Gaya Rem 

Pengaruh gaya-gaya dalam arah memanjang jembatan akibat rem, 

harus ditinjau. Pengaruh ini diperhitungkan senilai dengan pengaruh 
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gaya rem sebesar 5% dari beban “D” tanpa koefisien kejut yang 

memenuhi semua jalur lalu lintas yang ada dan dalam satu jurusan. 

e. Gaya Akibat Gempa Bumi 

Gaya akibat pengaruh gempa bumi perlu diperhitungkan pada 

jembatan-jembatan yang terletak pada daerah-daerah rawan gempa 

bumi. 

f. Gaya Akibat Gesekan pada Tumpuan-tumpuan Bergerak 

Jembatan harus pula ditinjau terhadap gaya yang timbul akibat 

gesekan pada tumpuan bergerak, karena adanya pemuaian dan 

penyusutan dari jembatan akibat perbedaan suhu atau akibat-akibat 

lain. Gaya gesek yang timbul hanya ditinjau akibat beban mati saja, 

sedang besarnya ditentukan berdasarkan koefisien gesek pada 

tumpuan yang bersangkutan dengan nilai sebagai berikut : 

 Tumpuan rol baja 

◦ Dengan satu atau dua rol   = 0,01 

◦ Dengan tiga atau lebih rol   = 0,05 

 Tumpuan gesekan 

◦ Antara baja dengan campuran tembaga keras dan baja = 0,15 

◦ Antara baja dengan baja atau besi tuang  = 0,25 

◦ Antara karet dengan baja/beton   = 0,15 – 0,18 

3. Beban Khusus 

a. Gaya Sentrifugal 

Konstruksi jembatan yang ada pada tikungan harus diperhitungkan 

terhadap gaya horisontal radial yang dianggap bekerja pada tinggi 

1,80 meter di atas lantai kendaraan. Gaya horisontal tersebut 

dinyatakan dalam prosen terhadap beban “D” yang dianggap ada pada 

semua jalur lalu lintas tanpa dikalikan koefisien kejut. Besarnya 

prosentase tersebut dapat ditentukan dengan rumus : 

RVKs /79,0 2=  .......................................................................  pers. 2.2 

dimana : 

Ks : koefisien gaya sentrifugal (prosen) 

V : kecepatan rencana (km/jam) 
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R : jari-jari tikungan (meter). 

b. Gaya Tumbukan pada Jembatan Layang 

Gaya tumbukan antara kendaraan dan pilar dimaksudkan pada 

jembatan-jembatan layang dimana di bawah jembatan digunakan 

untuk lalu lintas. 

c. Beban dan Gaya Selama Pelaksanaan 

Gaya-gaya khusus yang mungkin timbul dalam masa pelaksanaan 

pembangunan jembatan, harus ditinjau dan besarnya dihitung sesuai 

dengan cara pelaksanaan pekerjaan yang digunakan. 

d. Gaya Akibat Aliran Air dan Tumbukan Benda-benda Hanyutan 

Semua pilar dan bagian-bagian lain dari bangunan jembatan yang 

mengalami gaya-gaya aliran air, harus diperhitungkan dapat menahan 

tegangan-tegangan maksimum akibat gaya-gaya tersebut. 

e. Gaya Angkat 

Bagian-bagian dasar bangunan bawah pada rencana pondasi langsung 

atau pondasi terapung harus diperhitungkan terhadap gaya angkat 

yang mungkin terjadi. 

4. Kombinasi Pembebanan 

Konstruksi jembatan beserta bagian-bagiannya harus ditinjau terhadap 

kombinasi pembebanan dan gaya yang mungkin bekerja. 
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Tabel 2.1. Kombinasi pembebanan dan gaya 

Kombinasi Pembebanan dan Gaya 

Tegangan Yang 

Digunakan Dalam 

Prosen Terhadap 

Tegangan Izin 

Keadaan Elastis 

I. M + (H +K) + Ta + Tu 

II. M + Ta + Ah + Gg + A + SR +Tm 

III. Komb. (I) + Rm + Gg + A + SR +  Tm + S 

IV. M + Gh + Tag + Gg + Ahg + Tu 

V. M + Pl 

VI. M + (H + K) + Ta + S Tb           

100% 

125% 

140% 

150% 

130% 

150% 

 

dimana : 

A : beban angin 

Ah : gaya akibat aliran dan hanyutan 

Ahg : gaya akibat aliran dan hanyutan pada waktu gempa 

Gg : gaya gesek pada tumpuan bergerak 

Gh : gaya horisontal ekivalen akibat gempa bumi 

(H+K) : beban hidup dengan kejut 

M : beban mati 

Pl : gaya-gaya pada waktu pelaksanaan 

Rm : gaya rem 

S : gaya sentrifugal 

SR : gaya akibat susut dan rangkak 

Tm : gaya akibat perubahan suhu 

Ta : gaya  tekanan tanah 

Tag : gaya tekanan tanah akibat gempa bumi 

Tb : gaya tumbuk 

Tu : gaya angkat 
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2.2.2. Struktur Atas (Upper Structure) 

Struktur atas merupakan bagian atas suatu jembatan yang berfungsi 

untuk menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh lalu lintas, orang atau 

lainnya, yang kemudian menyalurkannya ke bangunan di bawahnya. Struktur 

atas jembatan terdiri dari : 

1. Sandaran (Railling) 

Sandaran merupakan pembatas pada pinggiran jembatan, sehingga 

memberikan rasa aman bagi pengguna jembatan yang melewatinya. 

Konstruksi sandaran terdiri dari : 

a. Tiang sandaran (Raill post) 

Tiang sandaran biasanya terbuat dari beton bertulang untuk jembatan 

dengan girder beton atau profil baja. Sedangkan untuk jembatan 

rangka baja, tiang sandaran menyatu dengan struktur rangka tersebut 

b. Sandaran (Hand raill) 

Sandaran biasanya terbuat dari pipa besi, kayu, dan beton bertulang. 

Tiang-tiang sandaran pada setiap tepi trotoir harus diperhitungkan 

untuk dapat menahan beban horisontal sebesar 100 kg/m, yang bekerja 

pada tinggi 90 cm di atas lantai trotoar. 

2. Trotoar 

Trotoar direncanakan sebagai pelat beton yang diletakkan pada pelat 

lantai jembatan bagian samping yang diasumsikan sebagai pelat yang 

tertumpu sederhana pada pelat lantai jembatan. Konstruksi trotoar 

direncanakan mampu mendukung : 

 Beban mati berupa berat sendiri trotoar 

 Beban hidup merata sebesar 500 kg/m2 

 Beban mati akibat tiang sandaran 

 Beban akibat kerb, yaitu satu beban horisontal ke arah melintang 

jembatan sebesar 500 kg/m yang bekerja pada puncak kerb atau 25 cm 

di atas lantai kendaraan apabila kerb yang bersangkutan lebih tinggi 

dari 25 cm 

Dalam perhitungan kekuatan gelagar karena pengaruh beban hidup 

trotoar, diperhitungkan beban sebesar 60% beban hidup trotoar. 
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3. Pelat Lantai 

Pelat lantai berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang 

diasumsikan tertumpu pada dua sisi. Pembebanan pelat lantai meliputi : 

 Beban mati  

Beban mati terdiri dari berat sendiri pelat, berat perkerasan dan berat 

air hujan 

 Beban hidup 

Beban hidup pada pelat lantai dinyatakan dengan beban “T”. 

4. Gelagar Jembatan 

Gelagar jembatan berfungsi untuk menerima beban-beban yang bekerja 

diatasnya dan menyalurkannya ke bangunan di bawahnya. Pembebanan 

gelagar meliputi : 

 Beban mati 

Beban mati terdiri dari berat sendiri gelagar dan beban-beban yang 

bekerja diatasnya (pelat lantai jembatan, perkerasan dan air hujan) 

 Beban hidup 

Beban hidup pada gelagar jembatan dinyatakan dengan beban “D” 

atau beban jalur. 

2.2.3. Struktur Bawah (Sub Structure) 

Bangunan bawah merupakan bagian jembatan yang menerima beban 

dari bangunan atas ditambah tekanan tanah dan gaya tumbukan dari 

perlintasan di bawah jembatan, yang kemudian menyalurkannya ke tanah 

dasar. Struktur bawah jembatan meliputi : 

1. Pangkal Jembatan (Abutment) 

Abutment berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dan horizontal dari 

bangunan atas ke pondasi dengan fungsi tambahan untuk mengadakan 

peralihan tumpuan dari timbunan jalan pendekat ke bangunan atas 

jembatan. Konstruksi  abutment harus mampu mendukung beban-beban 

yang bekerja, yang meliputi : 

 Beban mati akibat bangunan atas (gelagar jembatan, pelat lantai 

jembatan, trotoir, sandaran, perkerasan  dan air hujan) 
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 Beban mati akibat bangunan bawah (berat sendiri abutment, berat 

tanah timbunan dan gaya akibat tekanan tanah) 

 Beban hidup akibat bangunan atas (beban “T”, beban “D” dan beban 

hidup pada trotoir) 

 Beban sekunder (gaya rem,  gaya gempa dan gaya gesekan akibat 

tumpuan yang bergerak). 

  
Gambar 2.2. Gaya-gaya yang bekerja pada abutment 

 

keterangan : 

Rl : beban hidup akibat bangunan atas (t/m)  

Rd : beban mati akibat bangunan atas (t/m) 

Hs : gaya horisontal akibat beban sekunder (t/m) 

q : beban pembebanan (1 t/m2) 

Pa : gaya tekanan tanah (t/m) 

Wc : beban mati akibat berat sendiri abutment (t/m) 

Ws : beban mati akibat berat tanah timbunan (t/m) 

q1, q2 : reaksi pada tanah dasar (t/m2). 
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2. Pondasi 

Pondasi berfungsi untuk menyalurkan beban-beban terpusat dari 

bangunan bawah ke dalam tanah pendukung dengan cara sedemikian 

rupa, sehingga hasil tegangan dan gerakan tanah dapat dipikul oleh 

struktur secara keseluruhan. Pada Jembatan Kali Pelus, jenis pondasi yang 

digunakan adalah pondasi telapak. Evaluasi pondasi dilakukan dengan 

membandingkan beban-beban yang bekerja terhadap dimensi pondasi 

telapak dan daya dukung tanah dasar. Beban-beban yang bekerja pada 

pondasi meliputi : 

 Beban terpusat yang disalurkan dari bangunan bawah 

 Berat merata akibat berat sendiri pondasi 

 Beban momen 

 
Gambar 2.3. Gaya-gaya dan tegangan yang terjadi pada pondasi 

 

Besarnya tegangan yang terjadi pada dasar pondasi dapat dihitung dengan 

rumus : 
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dimana  : 

P  : beban terpusat yang disalurkan dari bangunan bawah (ton) 

q  : beban merata akibat berat sendiri pondasi (t/m) 

Mx  : momen pada arah x (t.m) 

My  : momen pada arah y (t.m) 

Wy    : Iy / x (Iy = momen inersia terhadap sumbu y) 

Wx  : Ix / y (Ix = momen inersia terhadap sumbu x) 

A  : luas penampang (m2)  

Besarnya daya dukung ultimate tanah dasar untuk pondasi empat persegi 

panjang dapat dihitung dengan persamaan : 

ultσ = ( ) ( )L
BNBNDNcL

B
qfc 2,00,15,03,00,1 −⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅+ γγγ  

   ............................................................................................. pers. 2.4 

dimana : 

ultσ  : daya dukung ultimate tanah dasar untuk pondasi empat persegi 

panjang (t/m2) 

C  : kohesi tanah dasar (t/m2) 

γ   : berat isi tanah dasar (t/m3) 

B  : lebar pondasi (meter) 

L  : panjang pondasi (meter) 

Df  : kedalaman pondasi (meter) 

Nγ , Nq, Nc : faktor daya dukung Terzaghi 

Besarnya daya dukung ijin tanah dasar : 

3
ult

ijin
σ

σ =  .....................................................................................  pers. 2.5 

dimana  : 

ijinσ  : daya dukung ijin tanah dasar (t/m2) 

ultσ  : daya dukung ultimate tanah dasar (t/m2) 

3 : faktor keamanan 

Untuk memenuhi kestabilan pondasi, maka syarat kestabilan pondasi 

harus dipenuhi, yaitu : 

IjinTerjadi σσ 3≤   ...............................................................................  pers. 2.6 
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Hasil evaluasi terhadap kegagalan yang terjadi pada pondasi dijadikan 

dasar untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat, dengan 

memperhatikan faktor-faktor keamanan, kenyamanan, kemudahan 

pelaksanaan dan ekonomi.    

 Metode Analitis Kapasitas Daya Dukung Pondasi Tiang 

a. Daya Dukung Vertikal  Yang  Diijinkan 

 Berdasarkan  hasil sondir  

Test Sondir atau Cone Penetration Test (CPT) pada dasarnya 

adalah untuk memperoleh tahanan ujung (q) dan tahanan 

selimut (c) sepanjang tiang. Tes Sondir ini biasanya dilakukan 

pada tanah – tanah kohesif dan tidak dianjurkan pada tanah 

berkerikil dan lempung keras.  Berdasarkan faktor 

pendukungnya, daya dukung tiang pancang dapat digolongkan 

sebagai berikut : 

◦ End Bearing Pile 

Tiang pancang yang dihitung berdasarkan tahanan ujung 

dan memindahkan beban yang diterima kelapisan tanah 

keras dibawahnya.  Persamaan yang digunakan untuk 

menentukan daya dukung tanah terhadap tiang adalah : 

                        
3

* PAtiangQtiang =  .............................................  pers. 2.7 

                        dimana :  

                                                   Qtiang : Daya dukung keseimbangan tiang (kN) 

                                                   Atiang : Luas permukaan tiang (m2) 

                                                   P  : Nilai conus hasil sondir (kN/m2) 

                                                   3  : Faktor keamanan 

 

 

 

 

 

  

N 

Q 

Tanah lempung 

Tanah pasir 

Gambar. 2.4.   End Bearing 
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◦ Friction Pile 

Jika pemancangan tiang sampai lapisan tanah keras sulit 

dilaksanakan karena letaknya sangat dalam, dapat 

dipergunakan tiang pancang yang daya dukung nya 

berdasarkan perletakan atara tiang dengan tanah (cleef). 

Persamaan daya dukung yang diijinkan terhadap tiang  

adalah : 

5
** CLOQtiang =  ................................................  pers. 2.8 

dimana : 

Qtiang : Daya dukung tiang (kN) 

                                                   O  : Keliling tiang pancang (m)  

       L  : Panjang tiang yang masuk dalam tanah (m) 

                                                   C  : Harga cleep rata – rata (kN/m2) 

                                                   5  : Faktor keamanan 

◦ End Bearing and Friction Pile 

Jika perhitungan tiang pancang berdasarkan terhadap 

tahanan ujung dan hambatan pelekat, persamaan daya 

dukung yang diijinkan adalah: 

5
**

3
* CLOPAtiangQtiang +=  ...........................  pers. 2.9 

dimana :  

                                                   Qtiang : Daya dukung keseimbangan tiang (kN) 

                                                   Atiang : Luas permukaan tiang (m2) 

                                                   P  : Nilai conus hasil sondir (kN/m2) 

                                                   3  : Faktor keamanan 

                                                   O  : Keliling tiang pancang (m)  

       L  : Panjang tiang yang masuk dalam tanah (m) 

                                                   C  : Harga cleep rata – rata (kN/m2) 

                                                   5  : Faktor keamanan 

b. Tiang Pancang Kelompok ( Pile Group ) 

Dalam  pelaksanaan jarang dijumpai pondasi yang hanya terdiri 

dari satu tiang saja, tetapi terdiri dari kelompok tiang. 

Tanah lempung 

Q 

N 

  Gambar 2.5.   Friction 

  Gambar 2.6.   End Bearing & Friction 

Q 

Q 

N 

Tanah pasir 

Tanah lempung 
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Teori membuktukan dalam daya dukung kelompok tiang geser 

tidak sama dengan daya dukung tiang secara individu dikalikan 

jumlah tiang dalam kelompok, melainkan akan lebih kecil karena 

adanya faktor effisiensi. 

 Kelompok Tiang End Bearing Piles     

Perhitungan daya dukung tiang berdasarkan pada tekanan 

ujung, sehingga   kemampuan tiang dalam kelompok sama 

dengan kemampuan tiang tunggal dikalikan banyaknya tiang. 

Qpq = n * Qs ...............................................................  pers. 2.10 

dimana : 

Qpq : Daya dukung kelompok tiang 

 N : Banyaknya tiang pancang  

 Qs : Daya dukung tiang tunggal 

 Kelompok Tiang Friction Pile  

Daya dukung kelompok tiang dihitung berdasarkan cleef  dan 

conus. Persamaan – persamaan yang digunakan dirumuskan 

berdasarkan  effisiensi kelompok tiang pancang ( Pile Group). 

                          Qf   = Eff * Q tiang (daya dukung tiang tunggal) 

Eff =  ( ) ( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+−
−

nm
nmmn 11

90
1 θ   .............................  pers. 2.11 

dimana : 

m : Jumlah baris 

n  : Jumlah tiang 1 baris 

θ  : Tan-1(d/s) 

d  : diameter tiang (cm) 

s  : Jarak antar tiang (cm) 

sb

bc
sp

F
Uc

F
AqQ **

+=  ..................................................  pers. 2.12 

dimana : 

Qsp  : daya dukung vertikal yang diijinkan untuk sebuah 

tiang tunggal (kN) 

qc  : tahanan konus pada ujung tiang (kN/m2) 
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Ab  : luas penampang ujung tiang (m2) 

U  : Keliling tiang (m) 

C  : tahanan geser (cleef) total sepanjan tiang (kN/m) 

Fb  : Faktor keamanan = 3,0 

Fs  : Faktor keamanan = 5,0 

 

c. Tekanan Tanah Lateral pada Tiang Pancang 

Untuk menganalisis gaya-gaya dalam (M, D dan N), penurunan 

arah vertikal (settlement), serta pergeseran pada arah horisontal 

dari pondasi tiang pancang dilakukan dengan menggunakan model 

tumpuan pegas elastis. Kekakuan dari pegas mempresentasikan 

sifat-sifat dari tanah yang terletak di bawah pondasi. Pemodelan 

tanah dasar sebagai pegas-pegas elastis sering disebut sebagai 

“pondasi Winkler“. 

Besarnya reaksi yang dapat didukung oleh tanah yang dimodelkan 

sebagai tumpuan pegas elastis, tergantung dari besarnya gaya 

pegas dari tumpuan yang bersangkutan. Untuk tanah yang 

dimodelkan sebagai tumpuan elastis, kemampuan untuk 

mendukung beban, tergantung dari besarnya modulus of subgrade 

reaction ( ks ) dari tanah, yaitu perbandingan antara tekanan tanah 

dengan penurunan ( settlement ) yang terjadi akibat tekanan 

tersebut, yang secara matematis dapat dinyatakan dalam suatu 

persamaan sbb : 

δ
qk s =  .......................................................................  pers. 2.13 

dimana : 

 ks   : modulus reaksi subgrade (satuan gaya ×  L-3) 

q    : intensitas tekanan tanah (FL-3) 

δ    : penurunan rata-rata akibat penambahan tekanan (L) 

Besarnya ks berlainan untuk setiap jenis tanah. 
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Menurut Bowles (1974), besarnya modulus of subgrade reaction 

kearah vertikal (ksv) dapat ditentukan dari besarnya daya dukung 

tanah yang diijinkan (allowable bearing capacity) qa sbb :  

ksv =  36 qa ( kcf ) ...............................................................  pers. 2.14 

Jika digunakan satuan metrik dan dilakukan pembulatan harga, 

maka nilai ksv yang diusulkan Bowles menjadi : 

ksv =  120 qa ( kN / m3 ) 

dimana qa dalam satuan kPa. 

Pada 1961, Vesic mengusulkan bahwa modulus reaksi subgrade 

dapat ditentukan dari modulus tegangan-regangan yang didapat 

dari pengujian triaxial sbb : 

 

                                                  .........................................  pers. 2.15 

 .................................................................................................... 
 

dimana  :  

Es   : modulus elastisitas tanah 

If   : momen inersia pondasi 

Ef  : modulus elastisitas pondasi  

Μ  : angka poisson tanah  

B   : lebar pondasi  

Pada persamaan diatas, Ef If adalah kekakuan lentur ( flexural 

rigidity ) dari pondasi, yang besarnnya tergantung dari ketebalan 

pondasi. Nilai modulus reaksi subgrade selanjutnya dihitung dari 

persamaan :  

                ...........................................................................  pers. 2.16 

 

dimana ks = ksv 

Besarnya modulus of subgrade reaction kearah horisontal ( ksh ) 

pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan harga ksv . Untuk 

perhitungan praktis, besarnya ksh dapat diambil dua kali dari harga 

ksv (  ksh  =  2 ksv   ). Bila pada lapisan tanah ada muka air maka 

diadakan penyesuaian angka keamanan menjadi 1,2 ×  ks. Besarnya 
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kisaran nilai modulus elastisitas tanah ( Es ) dan poisson ratio ( µ ) 

tanah untuk beberapa jenis tanah, dapat dilihat pada tabel di bawah 

( diambil dari Tabel 2-7 hal 94 dan Tabel 2-8 hal 95, buku : 

Analisis Dan Desain Pondasi  Jilid 1 – J.E. Bowles ) : 

 

Tabel  2.2   Nilai Modulus Elastisitas Tanah ( Es ) 

Jenis Tanah 
Kisaran nilai Es 

( Ksf ) 

Kisaran nilai Es 

( MPa ) 

Lempung   
Sangat lunak 50 – 250 2 – 15 
Lunak 100 – 500 5 – 25 
Sedang 300 – 1000 15 – 50 
Keras 1000 – 2000 50 – 100 
Berpasir 500 – 5000 25 – 250 

Laci es   
Lepas 200 – 3200 10 – 153 
Padat 3000 – 15000 144 – 720 
Sangat padat 10000 – 30000 478 – 1440 
Tanah lus 300 – 1200 15 – 60 

Pasir   
Berlanau 150 – 450 5 – 20 
Lepas 200 – 500 10 – 25 
Padat 1000 – 1700 50 – 81 

Pasir dan kerikil   
Lepas 1000 – 3000 50 – 150 
Padat 2000 – 4000 100 – 200 

Serpih 3000 – 300000 150 – 5000 
lanau 40 – 400 2 – 20 

 

Tabel  2.3   Nilai Poisson’s  Ratio Tanah µ 

Jenis tanah µ 

Lempung jenuh 0,4 – 0,5 
Lempung tak jenuh 0,1 – 0,3 
Lempung berpasir 0,2 – 0,3 
lanau 0,3 – 0,35 
Pasir padat pasir berkerikil 0,1 – 1,00 

biasa dipakai 0,3 – 0,4 
batuan 0,1 – 0,4 ( tergantung jenis batuan ) 
Tanah lus 0,1 – 0,3 
Es 0,36 
Beton 0,15 
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2.3. Aspek Kondisi Tanah Dasar 

Kemampuan tanah dasar dalam mendukung beban pondasi dipengaruhi oleh 

dua aspek penting, yaitu : 

2.3.1. Perubahan Bentuk Tanah Dasar 

Beban pondasi pada tanah dasar dapat mengakibatkan perubahan 

bentuk (deformasi) tanah pada segala arah (tiga dimensi), namun untuk 

menyederhanakan permasalahan ini hanya ditinjau deformasi satu dimensi 

pada arah vertikal, yaitu penurunan (settlement). Penurunan tanah yang cukup 

besar dan tidak merata dapat menyebabkan terjadinya kegagalan struktur. 

 
Gambar 2.7. Mekanisme deformasi tanah dasar 

 

keterangan : 

P : beban terpusat dari bangunan bawah (ton) 

B : lebar pondasi (meter) 

S : settlement (meter) 

 

2.3.2. Kapasitas Dukung Tanah Dasar 

Kapasitas dukung tanah dasar (bearing capacity) dipengaruhi oleh 

parameter γϕ danc,, . Besarnya kapasitas dukung tanah dasar untuk pondasi 

empat persegi panjang dapat dihitung dengan metode Terzaghi, yaitu : 

ultq  = γγγ NBNDNc qfc ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅ 4,03,1  
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dimana  : 

ultq  : daya dukung ultimate tanah dasar (t/m2) 

c : kohesi tanah dasar (t/m2) 

γ  : berat isi tanah dasar (t/m3) 

B : lebar pondasi (meter) 

L : panjang pondasi (meter) 

Df : kedalaman pondasi (meter) 

Nγ , Nq, Nc : faktor daya dukung Terzaghi 

 

Tabel 2.4. Nilai-nilai daya dukung Terzaghi 

φ Keruntuhan Geser Umum Keruntuhan Geser Lokal 

Nc Nq Nγ N’c N’q N’γ 

0 5,7 1,0 0,0 5,7 1,0 0,0 

5 7,3 1,6 0,5 6,7 1,4 0,2 

10 9,6 2,7 1,2 8,0 1,9 0,5 

15 12,9 4,4 2,5 9,7 2,7 0,9 

20 17,7 7,4 5,0 11,8 3,9 1,7 

25 25,1 12,7 9,7 14,8 5,6 3,2 

30 37,2 22,5 19,7 19,0 8,3 5,7 

34 52,6 36,5 35,0 23,7 11,7 9,0 

35 57,8 41,4 42,4 25,2 12,6 10,1 

40 95,7 81,3 100,4 34,9 20,5 18,8 

45 172,3 173,3 297,5 51,2 35,1 37,7 

48 258,3 287,9 780,1 66,8 50,5 60,4 

50 347,6 415,3 1153,2 81,3 65,6 87,1 

 

2.4. Konsolidasi 

Konsolidasi adalah proses pengecilan volume secara berlahan-lahan pada 

tanah jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air 

pori; proses tersebut berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori yang 

disebabkan oleh kenaikan tegangan total telah benar-benar hilang. Kasus yang paling 
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sederhanan adalah konsolidasi satu dimendi, dimana kondisi regangan lateral nol 

mutlak ada. Proses pemuaian (swelling), kebalikan dari konsolidasi, adalah 

bertambahnya volume tanah secara berlahan-lahan akibat tekanan air pori berlebihan 

negative. 

Penurunan konsolidasi (consolidation settlement) adalah perpindahan vertical 

permukaan tanah sehubungan dengan perubahan volume pada duatu tingkat dalam 

proses konsolidasi. Sebagai contoh, penurunan konsolidasi akan terjadi bila suatu 

struktur dibangun di atas suatu lapisan lempung atau bilamuka air tanah turun secara 

permanen pada lapisan di atas lapisan lempung tersebut sebaliknya, bila dilakukan 

penggalian pada suatu lempung jenuh, pengangkatan (heaving), kebalikan dari 

penurunan, akan terjadi pada dasar galian akibat adanya pemuaian lempung tersebut. 

Pada kasus dimana terjadi regangan lateral, akan terdapat penurunan segera 

(immediate settlement) akibat deformasi tanah pada kondisi tak terdrainasi, 

disamping penurunan konsolidasi. 

Perkembangan konsolidasi di lapangan dapat dipantau dengan memasang 

pizometer untuk mencatat perubahan tekanan air pori terhadap waktu. Besarnya 

penurunan dapat dapat diukur dengan mencatat ketinggian suatu titik acuan yang 

sesuai pada suatu struktur pada permukaan tanah. Disini diperlukan pengukuran beda 

tinggi yang teliti, yang dilakukan dari patok acuan (benchmark) dimana penuruan 

sangat kecil. Dalam mencari data penurunan, setiap kesempatan harus diambil, sebab 

hanya dalam pengukuran tersebut ketepatan metode teoritis dapat diwujudkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Diagram fase 
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• Kadar air yang diukur pada akhir pengujian = wt 

Angka pori pada akhir pengujian = e1 = wt Gs (diasumsikan Sr = 100 %) 

Tebal contoh tanah pada awal pengujian = H0 

Perubahan tebal selama pengujian = ∆H 

Angka pori pada awal pengujian = e0 = e1 + ∆e 

Dimana: 

 
0

01
H

e

H

e +
=

∆
∆

 ............................................................................................  pers. 2.17 

Dengan cara ynag sama ∆e dapat dihitung dampai akhir periode penambahan 

tekanan. 

• Berat kering yang diukur pada akhir pengujian = Ms (yaitu massa partikel padat 

tanah) 

Tebal pada akhir setiap periode penambahan tekanan = H1 

Luas contoh tanah = A 

Tebal ekivalen partikel padat tanah = HS = Ms/AGsρw 

Angka pori: 

111
1 −=

−
=

ss

s

H
H

H
HH

e   ...........................................................................  pers. 2.18 

• Koefisien kompresibilitas volume (mv), didefinisikan sebagai perubahan volume 

persatuan kenaikan tegangan efektif. Satuan mv adalah kebalikan dari tekanan 

(m2/MN). Perubahan volume dapat dinyatakan dalam angka pori maupun angka 

contoh. Bila, untuk kenaikan tegangan efektif dari σ’0 ke σ’1 angka pori menurun 

dari e0 ke e1, maka: 

)
''

(
1

1

01

10

0 σσ −
−

+
=

ee
e

mv  

)
''

(1

01

10

0 σσ −
−

=
HH

H
mv  ................................................................................  pers. 2.19 

Nilai mv untuk tanah tertentu tidak konstan tetapi tergantung pada rentang 

tegangan yang dihitung. British Standard 1377 menetapkan penggunaan koefisien 

mv yang dihitung untuk kenaikan tegangan sebesar 100 kN/m2 pada kelebihan 

tekanan efektif akibat berat tanah di atasnya dari tanah di lapangan pada 
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kedalaman yang dinginkan, walaupun demikian, bila diperlukan koefisien-

koefisien tersebut dapat dihitung untuk rentang tegangan lainnya. 

• Indeks kompresi (Cc) adalah kemiringan pada bagian linear dari plot elog σ’ dari 

indeks tersebut tidak terdimensi. Untuk dua buah titik sembarang pada bagian 

linear dari plot tersebut: 

0

1

10

'
'log

σ
σ
ee

Cc
−

=  ............................................................................................  pers. 2.20 

Bagian pengembangan pada plot elog σ’ dapat dianggap sebagai garis lurus, 

dimana kemiringannya disebut indeks pengembangan (Cc) 

 

2.4.1. Penurunan Konsolidasi Metode Satu Dimensi 

Untuk menghitung penurunan konsolidasi (consolidation settlement), 

diperlukan nilai koefisien komperbilitas volume dan indeks kompresi. 

Diambil suatu lapisan lempung jenuh dengan tebal H. Akibat pembangunan, 

pembangunan vertikal total pada suatu elemen dengan tebal dz pada 

kedalaman z naik sebesar ∆σ. Diasumsikan bahwa kondisi regangan lateral 

nol digunakan pada lapidan lempung tersebut. Setelah konsolidasi selesai, 

akan terjadi kenaikan yang sama sebesar ∆σ’ pada tegangan vertikal efektif, 

sesuai dengan kenaikan tegangan dari σ’0 ke σ’1 dan penurunan angka pori 

dari e0 ke e1 pada kurva e - σ’. Penurunan volume per satuan volume lempung 

dapat dinyatakan dalam angka pori sebagai berikut: 

0

10

0 1 e
ee

V
V

+
−

=
∆  ......................................................................................  pers. 2.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Penurunan konsolidasi 
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Karena regangan lateral adalah nol, penurunan volume per satuan volume 

sama dengan berkurangnya ketebalan per satuan tebal, yaitu penurunan per 

satuan kedalaman. Sehingga dengan perbandingan, penurunan lapisan tebal dz 

dapat diberikan oleh: 

dz
e
ee

dsc
0

10

1+
−

=  

dz
e

ee
dsc )

1
''

)(
''

(
0

01

01

10

+
−

−
−

=
σσ

σσ
 

dzmds vc 'σ∆=  ..................................................................................  pers. 2.22 

Dimana sc = penurunan konsolidasi 

Penurunan lapisan dengan tebal H adalah: 

dzms v

H

c '
0

σ∆= ∫  

Jika mv dan ∆σ’ diasumsikan konstan terhadap kedalaman, maka: 

Hms vc 'σ∆=  atau 

H
e
ee

sc
0

10

1+
−

= atau 

Untuk kasus lempung terkonsolidasi normal: 

H
e

C
s

c

c
0

0

1

1
'
'log

+
=

σ
σ

 ..............................................................................  pers. 2.23 

 

2.4.2. Penurunan Konsolidasi Metode Skempton Bjerrum 

Perkiraan mengenai penurunan konsolidasi dengan metode satu 

dimensi didasarkan pada hasil uji oedometer yang menggunakan contoh tanah 

lempung. Berhubung adanya cincin penahan (confining ring), regangan lateral 

neto pada contah tanah adalah nol dan dalam kondisi ini, secara teorotis 

besarnya tekanan air pori berlebihan sama dengan kenaikan tegangan vertikal 

total, yaitu koefisien tekanan pori A adalah sama dengan satu satuan. 

Skempton dan Bjerrum mengusulkan bahwa pengaruh regangan 

lateral diabaikan dalam perhitungan penurunan konsolidasi (sc), sehingga 

memungkinkan uji oedometer tetap sebagai dasar dari metode tersebut. Akan 
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tetapi, diakui pula bahwa penyederhanaan ini dapat menimbulkan kesalahan 

sampai 20 % untuk penurunan vertikal. Akan tetapi nilai tekanan air pori 

berlebihan yang diberikan pada persamaan di bawah ini: 

)( 313 σσσ ∆−∆+∆= Aui   

)1([
1

3
1 AAui −

∆
∆

+∆=
σ
σ

σ  ..................................................................  pers. 2.24 

Dimana ∆σ1 dan ∆σ3 adalah kenaikan tegangan utaman total akibat 

pembebanan permukaan. 

Dengan metode Skempton Bjerrum, penurunan konsolidasi dinyatakan dalam 

bentuk: 

dzums iv

H

c
0
∫=   

dzAAms v

H

c )]1([
1

3
1

0
−

∆
∆

+∆∫=
σ
σ

σ  ......................................................  pers. 2.25 

Koefisien penurunan µ diperkenalkan sebagai 

oedc ss µ= , dimana  

dzm

dzAAm

v

H

v

H

1
0

1

3
1

0
)]1([

σ

σ
σ

σ
µ

∆∫

−
∆
∆

+∆∫
=  ......................................................  pers. 2.26 

2.5. Benturan/Impact 

Defleksi dinamik sebuah batang yang dibentur oleh sebuah benda jatuh W 

dapat kita tentukan dengan metode yang kita gunakan untuk mencari defleksi yang 

ditimbulkan oleh benturan yang menyebabkan terjadinya tarikan. Kita misalkan 

sebuah batang yang ditumpu sederhana mendapat benturan di tengah-tengahnya dan 

massa batang kita abaikan serta batang tersebut tidak mengalami tegangan yang 

melampui titik lumer. Dengan demikian tidak ada kehilangan energi selama benturan 

berlangsung dan usaha yang dilakukan oleh benda W selama berada dalam gerak 

jatuh sepenuhnya diubah ke dalam energi regangan dari lenturan batang. Kita 

misalkan δ adalah defleksi maksimum batang selama benturan terjadi. 
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Gambar 2.10. Defleksi batang yang ditumpu sederhana mendapat benturan di tengah-

tengahnya 

 

Jika kurva defleksi selama berlangsungnya benturan kita anggap mempunyai 

bentuk yang sama seperti kurva yang terjadi selama defleksi statik, maka dari 

persamaan di bawah ini: 

EI
P

48

3l
=δ  .......................................................................................................  pers. 2.27 

Kita dapat mencari besarnya gaya yang akan menyebabkan defleksi tersebut 

3

48
l

EIP δ=  ....................................................................................................  pers. 2.28 

Energi total yang tersimpan dalam batang sama dengan usaha yang dilakukan oleh 

gaya P 

3
2 24

2 l

EIPU δδ
==  .......................................................................................  pers. 2.29 

Jika h merupakan jarak jatuh sebelum benturan, persamaan untuk menghitung δ 

adalah 

( ) 3
2 24

l

EIhW δδ =+  ......................................................................................  pers. 2.30 

Darimana kita peroleh 

21 v
g ststst δδδδ ++= , dimana: 

EI
W

st 48

3l
=δ  dan ghv 2= . 

Perlu diketahui bahwa di dalam hal ini kita menggunakan bentuk persamaan 

yang tetap sama untuk jenis-jenis benturan lainnya, karena defleksi pada titk benturan 

proporsional dengan gaya P. Jika faktor proporsionalitas yang tergantung pada 

struktur kita namakan α, maka: 

h
δ

2/l  2/l  
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δα =P  dan 
α
δδ
22

2

==
PU  

Selanjutnya  

( )
α
δδ
2

2

=+hW  

Dan karena δst = Wα, maka persamaan ini dapat disederhanakan menjadi persamaan 

21 v
g ststst δδδδ ++=  .................................................................................  pers. 2.31 

Perlu juga diketahui bahwa deflksi δ yang dihitung dari rumus di atas 

merupakan batas paling atas yang didekati defleksi dinamik maksimum apabila tidak 

terdapat kehilangan energi selama benturan. Kehilangan energi akan mengurangi 

defleksi dinamik. Apabila deflekso dinamik kita dapat dari persamaan di atas, maka 

tegangan-tegangan yan gsehubungan dapat dicari dengan mengalikan tegangan yang 

dihasilkan oleh aplikasi beban W dengan δ/δst. 

Apabila h cukup besar dibandingkan δst atau jika benturan terjadi dalam arah 

horisontal, persamaan di atas mengambil bentuk yang lebih sederhana 

21 v
g stδδ =  .................................................................................................  pers. 2.32 

Untuk keadaan sebuah batang yang ditumpu pada ujung-ujungnya dan mendapat 

benturan di tengah-tengah, persamaan ini menghasilkan  

EIg
Wv

242

32 l
=δ  ...........................................................................................  pers. 2. 33 

Momen lentur maksimum dalam keadaan ini adalah  

4
48.

4 3max
l

l

l EIPM δ
==  .................................................................................  pers. 2.34 

Z
EI

Z
M

4
48.

3
max

max
l

l

δσ ==  ...........................................................................  pers. 2.35 

Untuk suatu penampang segi empat, dengan menggunakan persamaan di atas akan 

menghasilkan 

A
E

g
Wv

l

18
2

2

max =σ  ........................................................................................  pers. 2. 36 
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Dengan begini terlihat bahwa tegangan maksimum tergantung kepada energi kinetik 

benda yang jatuh dan volume batang Al . 

Untuk mengetahui pengaruh massa batang terhadap defleksi maksimum, kita 

misalkan kurva deleksi selama benturan mempunyai bentuk yang sama seperti bentuk 

selama defleksi statik. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa massa yang 

dikurangi dari batang yang ditumpu pada ujung-ujungnya adalah (17/35) (ql /q), dan 

kecepatan bersama yang akan terjadi pada saat pertama kali benturan terjadi adalah 

( ) v
qW

Wva
l35/17+

=  ....................................................................................  pers. 2.37 

 

 

Energi total setelah tercapainya kecepatan bersama va adalah 

( )[ ]
W
qg

WvqW
g

va

l
l

35
171

1
2

35/17
2

22

+
=+  ............................................................  pers. 2.38 

Bila hasil kita gunakan untuk menggantikan  

Wh
g

Wv
=

2

2

 dalam persamaan ( ) 3
2 24

l

EIhW δδ =+ , maka 

W
qg
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+
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δ

δδδ  ..................................................................  pers. 2.39 

Untuk suatu batang jepit, jika berat W membentur batang ini pada ujungnya, 

besarnya massa batang yang dikurangi adalah 33/140 (ql /g). Bila sebuah batang 

ditumpu sederhana pada ujung-ujungnya mengalami benturan di dua titik yang 

masing- masing berjarak a dan b dari kedua tumpuan, massa yang dikurangi adalah 
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