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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1  TINJAUAN UMUM 

Dalam pembangunan suatu struktur perlu dilakukan suatu analisis ataupun 

desain dengan dibatasi oleh berbagai kriteria yang digunakan sebagai ukuran terhadap 

struktur yang akan didirikan. 

 Dalam proses perancangan perlu dicari derajat kedekatan antara sistem 

struktural yang digunakan dengan tujuan desain (tujuan yang dikaitkan dengan 

masalah arsitektural, efisiensi, serviceability, kemudahan pelaksanaan dan biaya). 

 Aspek Arsitektural 

Hal ini berkaitan dengan denah dan bentuk struktur yang dipilih dikaitkan dari segi 

arsitektur. 

 Aspek Fungsional 

 Berkaitan dengan kegunaan dari struktur yang akan dibangun. 

 Kekuatan dan Stabilitas Struktur 

Berkaitan dengan kemampuan struktur untuk menerima beban-beban yang bekerja 

baik beban lateral maupun vertikal, dan kestabilan struktur. 

 Faktor Ekonomi dan Kemudahan Pelaksanaan 

Biasanya dalam perancangan suatu struktur terdapat berbagai alternatif 

pembangunan, maka salah satu faktor yang berperan di dalamnya adalah masalah 

biaya (yang dalam hal ini dikaitkan dengan keadaan ekonomi pada saat 

pembangunan) dan kemudahan pelaksanaan pembangunan di lapangan.  

 Faktor Kemampuan Struktur Mengakomodasi Sistem Layan Gedung 

Pemilihan sistem struktur yang digunakan juga harus mempertimbangkan 

kemampuan struktur dalam mengakomodasikan sistem layan yang digunakan. 

Sistem layan ini menyangkut masalah pekerjaan mekanikal dan elektrikal. 

  Maraknya kasus kegagalan konstruksi karena eksploitasi tanah yang melebihi 

daya dukungnya tentulah amat disayangkan. Untuk menghindari kasus yang serupa 

maka ada beberapa point yang harus diperhatikan agar pelaksanaan suatu proyek 

dapat dikategorikan berhasil : 

 Input data dengan ketelitian tinggi 

 Perencanaan yang mantap dan pelaksanaan konstruksi dengan metode kerja yang 

tepat 

 Pengawasan pada saat pelaksanaan yang ketat. 
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2.2  KLASIFIKASI TANAH 

 Tanah merupakan materi dasar yang menerima sepenuhnya penyaluran 

beban yang ditimbulkan akibat dari konstruksi suatu bangunan yang dibuat diatasnya. 

Tanah mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda, sehingga diperlukan 

pemahaman yang baik tentang masalah tanah ini. 

Klasifikasi tanah diperlukan untuk memberikan gambaran sifat-sifat tanah 

dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu konstruksi. Beberapa metode klasifikasi 

tanah : 

1. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Ukuran Butir 

2. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem AASHTO 

3. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem UNIFIED 

 

2.2.1   Klasifikasi Tanah Berdasarkan Ukuran Butir 

 Kebanyakan sistem-sistem klasifikasi terdahulu banyak menggunakan ukuran 

butir sebagai dasar pembuatan sistem klasifikasi. Dikarenakan deposit tanah alam 

pada umumnya terdiri atas berbagai ukuran-ukuran partikel, maka perlu dibuat suatu 

batasan-batasan berdasarkan distribusi ukuran butir yang kemudian menentukan 

prosentase tanah bagi setiap batasan ukuran. 

Meskipun ukuran butir tanah menyajikan cara yang sangat baik dalam 

mengkasifikasikan tanah, tetapi masih juga mempunyai kekurangan yaitu hanya sedikit 

sekali hubungan antara ukuran butir dan sifat-sifat fisis bagi tanah butir halus, misalnya 

karakteristik konsistensi dan plastisitas dari fraksi halus tanah yang ada. 

 

2.2.2 Kasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem AASHTO 
Klasifikasi tanah berdasarkan sistem AASHTO pada mulanya dikembangkan 

pada tahun 1929 sebagai Public Road Administration Clasification System. Sistem ini 

sudah mengalami beberapa perbaikan, versi yang saat ini berlaku adalah yang 

diajukan oleh Comittee on Classification of Materials for Subgrade and Granular Type 

Road of the Highway Research Board dalam tahun 1945 (ASTM Standard no D-3282, 

AASHTO metode M145). Sistem klasifikasi AASHTO yang dipakai saat ini diberikan 

dalam tabel 1.  

Pada sistem ini, tanah diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu 

A-1 sampai dengan A-7. Klasifikasi tanah A-1, A-2, dan A-3 adalah tanah berbutir di 

mana 35% atau kurang dari jumlah butiran tanah tersebut lolos ayakan No. 200. Tanah 

di mana lebih dari 35% butirannya lolos ayakan No.200 diklasifikasikan ke dalam 
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kelompok A-4, A-5, A-6, dan A-7. Butiran dalam kelompok A-4 sampai dengan A-7 

tersebut sebagian besar adalah lanau dan lempung. Sistem klasifikasi ini didasarkan 

pada kriteria di bawah ini : 

a. Ukuran Butir 

 Kerikil :  

  Bagian tanah yang lolos ayakan Ø 75 mm dan tertahan pada ayakan No. 20 

(2mm). 

 Pasir :  

  Bagian tanah yang lolos ayakan No. 10 (2mm) dan tertahan pada ayakan No. 200 

(0,075 mm). 

 Lanau dan Lempung :  

   Bagian tanah yang lolos ayakan No. 200 (0,075 mm). 

b. Plastisitas 

  Nama berlanau dipakai apabila bagian-bagian yang halus dari tanah mempunyai 

 indeks plastisitas (PI) sebesar 10 atau kurang. Nama berlempung dipakai bilamana 

 bagian-bagian yang halus dari tanah mempunyai indeks plastis sebesar 11 atau

 lebih. 

c.   Apabila batuan (ukuran > 75 mm) ditemukan di dalam contoh tanah yang akan 

 ditentukan klasifikasinya, maka batuan-batuan tersebut terlebih dahulu harus 

dikeluarkan. Persentase dari batuan yang dikeluarkan tersebut harus dicatat. 

 

2.2.3   Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem UNIFIED 
 Sistem ini pada mulanya diperkenalkan oleh Cassagrande pada tahun 1942 

dan dikenal sebagai sistem AIRFIELD. Sistem ini telah dipakai dengan sedikit 

modifikasi oleh U.S. Bureau of Reclamation dan U.S. Corps of Engineers pada tahun 

1952. Pada tahun 1969, American Society for Testing and Material (ASTM) telah 

mengakui sistem UNIFIED sebagai metode standar guna mengklasifikasikan tanah 

untuk maksud rekayasa. Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam 3 kelompok 

besar, yaitu : 

1. Tanah berbutir kasar (coarse-grained-soil), yaitu tanah kerikil dan pasir di mana 

kurang dari 50% berat total contoh tanah lolos ayakan No. 200.  

2. Tanah berbutir halus (fine-grained-soil), yaitu tanah di mana lebih dari 50% berat 

total contoh tanah lolos ayakan No. 200. 

3. Tanah sangat organis, yaitu tanah yang memiliki kadar organik yang tinggi 

(gembur). 
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 Untuk klasifikasi yang benar, faktor-faktor berikut ini yang perlu diperhatikan : 

1. Persentase butiran yang lolos ayakan No. 200 (ini adalah fraksi halus) 

2. Persentase fraksi kasar yang lolos ayakan No.40 

3. Koefisien keseragaman (Uniformity Coefficient, Cu) dan koefisien gradasi 

(Gradation Coefficient, Cc) untuk tanah di mana 0-12% lolos ayakan No. 200 

4. Batas cair (LL) dan indeks plastisitas (PI) bagian tanah yang lolos ayakan No. 40 

(untuk tanah di mana 5% atau lebih lolos ayakan No. 200). 

 

2.3  KLASIFIKASI PONDASI 

 Pondasi merupakan struktur bawah yang berfungsi untuk meletakkan 

bangunan diatas tanah dan meneruskan beban ke tanah dasar. Persyaratan umum 

yang harus dipenuhi oleh pondasi antara lain : 

1. Terhadap tanah dasar : 

 Pondasi harus mempunyai bentuk, ukuran dan struktur sedemikian rupa sehingga 

tanah dasar mampu memikul gaya-gaya yang bekerja. 

 Penurunan yang terjadi tidak boleh terlalu besar / tidak merata. 

 Bangunan tidak boleh bergeser atau mengguling. 

2. Terhadap struktur pondasi sendiri : 

 Struktur pondasi harus cukup kuat sehingga tidak pecah akibat gaya yang bekerja. 

  Pemilihan jenis pondasi yang akan digunakan sebagai struktur bawah (Sub 

Structure) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi tanah dasar, beban 

yang diterima pondasi, peraturan yang berlaku, biaya, kemudahan pelaksanaannya 

dan sebagainya. Secara umum pondasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 

pondasi dalam (deep foundation) dan pondasi dangkal (Shallow Foundation). 

 

2.3.1  Pondasi Dalam (Deep Foundation) 
Menurut Dr.Ir.L.D.Wesley dalam bukunya Mekanika Tanah 1, pondasi dalam 

seringkali diidentikkan sebagai pondasi tiang yaitu suatu struktur pondasi yang mampu 

menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan menyerap lenturan. Pondasi tiang 

dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang yang 

terdapat dibawah konstruksi dengan tumpuan pondasi. Untuk keperluan perencanaan, 

tiang dapat dibagi menjadi dua golongan : 

a. Tiang yang tertahan pada ujung (end bearing pile atau point bearing pile). 

Tiang semacam ini dimasukkan sampai lapisan tanah keras, sehingga daya 

dukung tanah untuk pondasi ini lebih ditekankan pada tahanan ujungnya. Untuk 
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tiang tipe ini harus diperhatikan bahwa ujung tiang harus terletak pada lapisan 

keras. Lapisan keras ini boleh dari bahan apapun, meliputi lempung keras sampai 

batuan keras. 

b. Tiang yang tertahan oleh pelekatan antara tiang dengan tanah (friction pile) 

Kadang-kadang diketemukan keadaan tanah dimana lapisan keras sangat dalam 

sehingga pembuatan tiang sampai lapisan tersebut sukar dilaksanakan. Maka 

untuk menahan beban yang diterima tiang, mobilisasi tahanan sebagian besar 

ditimbulkan oleh gesekan antara tiang dengan tanah (skin friction). Tiang semacam 

ini disebut friction pile atau juga sering disebut sebagai tiang terapung (floating 

piles).   

Pondasi dalam sering dibuat dalam bentuk tiang pancang maupun kaison (D/B ≥ 

4). 

 
Gambar 2.1  Pondasi Dalam (D/B ≥ 4) 

 

2.3.2  Pondasi Dangkal (Shallow Foundation) 

Dinamakan sebagai alas, telapak, telapak sebar / pondasi rakit (Mats). 

Kedalaman pondasi dangkal pada umumnya D/B   1 tetapi mungkin agak lebih. 

 
Gambar 2.2  Pondasi Dangkal (D/B   1) 

 

Terzaghi mendefinisikan pondasi dangkal sebagai berikut : 

 Apabila kedalaman pondasi lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi, maka 

pondasi tersebut bisa dikatakan sebagai pondasi dangkal. 
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 Anggapan bahwa penyebaran tegangan pada struktur pondasi ke tanah 

dibawahnya yang berupa lapisan penyangga (bearing stratum)   lebar pondasi. 

 
Gambar 2.3  Pondasi Dangkal 

Pada umumnya pondasi dangkal berupa pondasi telapak yaitu pondasi yang 

mendukung bangunan secara langsung pada tanah pondasi, bilamana terdapat lapisan 

tanah yang cukup tebal dan berkualitas baik yang mampu mendukung suatu bangunan 

pada permukaan tanah. 

Pondasi telapak dapat dibedakan sebagai berikut : 

 

             Pondasi tumpuan   Pondasi menerus 

        Pondasi kombinasi 

Pondasi Telapak                          Pondasi setempat 

 

  Pondasi pelat /       Pelat datar 

                       Rakit / Mat                   Pelat dengan pertebalan di bawah kolom 

 Pelat dengan balok pengaku dua arah 

Pelat datar dengan kolom pendek 

   Pelat dengan struktur seluler 

   Pondasi pelat terapung 

Sumber : Rekayasa Fundasi II Fundasi Dangkal dan Fundasi Dalam, penerbit Gunadarma & 
Rekayasa Pondasi II, Ir. Indrastono Dwi Atmanto M.Eng 

 
Gambar 2.4  Flow Chart Klasifikasi Pondasi Telapak 

 

 Pondasi Pelat / Rakit (Raft / Mat Foundation) 

Merupakan pondasi gabungan yang sekurang-kurangnya memikul tiga kolom 

yang tidak terletak dalam satu garis lurus, jadi seluruh bangunan menggunakan satu 

telapak bersama. Jika jumlah luas seluruh telapak melebihi setengah luas bangunan, 

lebih ekonomis digunakan pondasi rakit, dan juga untuk mengatasi tanah dasar yang 
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tidak homogen, misal ada lensa-lensa tanah lunak, supaya tidak terjadi perbedaan 

penurunan cukup besar. Secara struktur, pondasi rakit merupakan pelat beton 

bertulang yang mampu menahan momen, gaya lintang, geser pons yang terjadi pada 

pelat beton, tetapi masih aman dan ekonomis. Apabila beban tidak terlalu besar dan 

jarak kolom sama maka pelat dibuat sama tebal (gb.2.5a). Untuk mengatasi gaya 

geser pons yang cukup besar, dilakukan pertebalan pelat dibawah masing-masing 

kolom atau diatas pelat (gb.2.5b dan gb.2.5d). Pemberian balok pada kedua arah 

dibawah pelat bertujuan menahan momen yang besar (gb.2.5c) dapat juga dipakai 

pelat dengan struktur seluler (gb.2.5e). Sedangkan untuk mengurangi penurunan pada 

tanah yang kompresible dibuat pondasi yang agak dalam, struktur ini disebut pondasi 

pelat terapung / floating foundation (gb.2.5). 

 
 Sumber: Rekayasa Pondasi II, Ir Indrastono Dwi Atmanto, Meng 

Gambar 2.5  Tipe-Tipe Pondasi Rakit / Pelat / Mat (Raft) Footing 
   

2.4    KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA 
2.4.1 Tinjauan Umum 
 Pondasi KSLL merupakan kombinasi konstruksi bangunan bawah 

konvensional yang merupakan perpaduan pondasi plat beton pipih menerus yang di 

bawahnya dikakukan oleh rib-rib tegak yang pipih tinggi dan sistem perbaikan tanah di 

antara rib-rib. Kombinasi ini menghasilkan kerja sama timbal balik yang saling 

menguntungkan sehingga membentuk sebuah pondasi yang memiliki kekakuan 

(rigidity) jauh lebih tinggi dibandingkan sistem pondasi dangkal lainnya. Dinamakan 

sarang laba-laba karena pembesian plat pondasi di daerah kolom selalu berbentuk 

sarang laba-laba. Juga bentuk jaringannya yang tarik-menarik bersifat monolit yaitu 

berada dalam satu kesatuan. Ini disebabkan plat konstruksi didesain untuk multi fungsi, 
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untuk septic tank, bak reservoir, lantai, pondasi tangga, kolom praktis dan dinding. Rib 

(tulang iga) KSLL berfungsi sebagai penyebar tegangan atau gaya-gaya yang bekerja 

pada kolom. Pasir pengisi dan tanah dipadatkan berfungsi untuk menjepit rib-rib 

konstruksi terhadap lipatan puntir.  

 Sesuai dengan definisinya, maka Konstruksi Sarang Laba-Laba terdiri dari 2 

bagian konstruksi, yaitu : 

1. Konstruksi beton 

 Konstruksi beton pondasi KSLL berupa pelat pipih menerus yang dibawahnya 

dikakukan oleh rib-rib tegak yang pipih tetapi tinggi. 

 Ditinjau dari segi fungsinya, rib-rib tersebut ada 3 macam yaitu rib konstruksi, rib 

settlement dan rib pengaku. 

 Bentuknya bisa digambarkan sebagai kotak raksasa yang terbalik (menghadap 

kebawah). 

 Penempatan / susunan rib-rib tersebut sedemikian rupa, sehingga denah atas 

membentuk petak-petak segitiga dengan hubungan yang kaku (rigid). 

 
Gambar 2.6  Konstruksi Sarang Laba-Laba 
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Keterangan : 

1a - pelat beton pipih menerus 

1b - rib konstruksi 

1c - rib settlement 

1d - rib pembagi 

2a - urugan pasir dipadatkan 

2b - urugan tanah dipadatkan 

2c - lapisan tanah asli yang ikut terpadatkan 

2. Perbaikan tanah / pasir 

 Rongga yang ada diantara rib-rib / di bawah pelat diisi dengan lapisan tanah / pasir        

yang memungkinkan untuk dipadatkan dengan sempurna. 

 Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka pemadatan dilaksanakan lapis demi 

lapis dengan tebal tiap lapis tidak lebih dari 20 cm, sedangkan pada umumnya 2 

atau 3 lapis teratas harus melampaui batas 90% atau 95% kepadatan maksimum 

(Standart Proctor). Adanya perbaikan tanah yang dipadatkan dengan baik tersebut 

dapat membentuk lapisan tanah seperti lapisan batu karang sehingga bisa 

memperkecil dimensi pelat serta rib-ribnya. Sedangkan rib-rib serta pelat KSLL 

merupakan pelindung bagi perbaikan tanah yang sudah dipadatkan dengan baik.  

Pada dasarnya pondasi KSLL bertujuan untuk memperkaku sistem pondasi 

itu sendiri dengan cara berinteraksi dengan tanah pendukungnya. Seperti diketahui 

bahwa jika pondasi semakin fleksibel, maka distribusi tegangan / stress tanah yang 

timbul akan semakin tidak merata, terjadi konsentrasi tegangan pada daerah beban 

terpusat. Dan sebaliknya, jika pondasi semakin kaku / rigid, maka distribusi tegangan / 

stress tanah akan semakin merata. Hal ini mempengaruhi kekuatan pondasi dalam hal 

penurunan yang dialami pondasi.  

Dengan pondasi KSLL, karena mempunyai tingkat kekakuan yang lebih 

tinggi, maka penurunan yang terjadi akan merata karena masing-masing kolom dijepit 

dengan rib-rib beton yang saling mengunci. 

Menurut Lokakarya yang diadakan di Bandung pada pertengahan tahun 2004 

oleh Puslitbang Depkimpraswil yang dihadiri oleh para pakar gempa dan tanah, 

disimpulkan kelebihan-kelebihan pondasi KSLL adalah sebagai berikut : 

1. KSLL memiliki kekakuan yang lebih baik dengan penggunaan bahan bangunan 

yang hemat dibandingkan dengan pondasi rakit (raft foundation). 

2. KSLL memiliki kemampuan memperkecil differential settlement dan mengurangi 

irregular differential settlement apabila dibandingkan dengan pondasi rakit.  
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3. KSLL mampu membuat tanah menjadi bagian dari struktur pondasi karena proses 

pemadatannya akan meniadakan pengaruh lipat atau lateral buckling pada rib. 

4. KSLL berpotensi untuk digunakan sebagai pondasi untuk bangunan bertingkat 

rendah (2 lantai) yang dibangun di atas tanah lunak dengan mempertimbangkan 

total settlement yang mungkin terjadi. 

5. Pelaksanaannya tidak menggunakan alat-alat berat dan tidak mengganggu 

lingkungan sehingga cocok diterapkan baik di lokasi padat penduduk maupun di 

daerah terpencil. 

6. KSLL mampu menghemat pengunaan baja tulangan maupun beton. 

7. Waktu pelaksanaan yang diperlukan relatif lebih cepat dan dapat dilaksanakan 

secara padat karya. 

8. KSLL lebih ekonomis dibandingkan pondasi konvensional rakit atau tiang pancang, 

lebih-lebih dengan pondasi dalam, sehingga cocok digunakan oleh negara-negara 

sedang berkembang sebab murah, padat karya dan sederhana. 

 

2.4.2 Keistimewaan Sistem Konstruksi Dan Bentuk Pondasi Sarang Laba-
Laba 

 Keistimewaan pondasi KSLL dapat dilihat dari aspek teknis, ekonomis dan 

dari segi pelaksanaan. 

1. Aspek Teknis 

 Pelat Pipih Menerus Yang Di Bawahnya Dikakukan Oleh Rib-Rib Tegak, Pipih Dan 

Tinggi. 

  
Gambar 2.7  Pelat Pipih Menerus Yang Dikakukan Oleh Rib Tegak, Pipih dan Tinggi 

di Bawahnya 

Dengan, 

   t   =  tebal plat                             

 b  =  tebal rib 

   h  =  tinggi rib         

 te =  tebal ekivalen 

  tb =  tebal volume penggunaan beton untuk pondasi KSLL, seandainya   

dinyatakan sebagai pelat menerus tanpa rib 
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Bentuk konstruksi seperti ini, dengan bahan yang relatif sedikit (tb) akan diperoleh 

pelat yang memiliki kekakuan/tebal ekivalen (te) yang tinggi. Pada umumnya te = 

2.5 - 3.5 tb, dengan variasi tergantung desain. Bentuk ketebalan ekivalen tersebut 

tidak berbentuk merata, melainkan bergelombang. 

 
Gambar 2.8  Tampak Denah, Potongan dan Diagram Penyebaran Beban  

dan Kekakuan Ekivalen pada Pondasi KSLL 

 

 Penempatan Pelat Di Sisi Atas Rib Dan Sistem Perbaikan Tanah. 

Dengan susunan konstruksi seperti di atas, akan dihasilkan penyebaran beban 

seperti pada gambar tersebut, di mana untuk mendapatkan luasan pendukung 

pada tanah asli selebar b cukup dibutuhkan pelat efektif selebar a. Hal ini 

disebabkan karena proses penyebaran beban dimulai dari bawah pelat yang 

berada pada sisi atas lapisan perbaikan tanah.  

 Susunan Rib-Rib Yang Membentuk Titik-Titik Pertemuan Dan Penempatan Kolom / 

Titik Beban Pada Titik Pertemuan Rib-Rib. 

Dengan susunan rib seperti pada gambar 2.8 diperoleh ketebalan ekivalen yang 

tidak merata. Pada titik pertemuan rib-rib diperoleh ketebalan maksimum, 

sedangkan makin jauh dari titik pertemuan rib-rib ketebalan ekivalen makin 

berkurang. 
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Dalam perencanaan pondasi KSLL sebagai pondasi bangunan gedung harus 

sedemikian rupa sehingga titik pertemuan rib-rib berimpit dengan titik kerja 

beban/kolom-kolom tersebut. Hal ini menghasilkan grafik penyebaran beban yang 

identik bentuknya dengan grafik ketebalan ekivalen, sehingga dimensi konstruksi 

yang dihasilkan (pelat dan rib) lebih ekonomis.  

Susunan rib yang membentuk petak-petak segitiga dengan hubungan yang kaku 

menjadikan hubungan antar rib menjadi hubungan yang stabil terhadap pengaruh 

gerakan / gaya horisontal. 

 Rib-Rib Settlement Yang Cukup Dalam 

 
Gambar 2.9  Rib Settlement 

Penempatan rib yang cukup dalam diatur sedemikian rupa  sehingga membagi 

luasan  konstruksi bangunan bawah dalam petak-petak segitiga yang masing-

masing luasnya tidak lebih dari 200 m2. Adanya rib-rib settlement memberi 

keuntungan-keuntungan yaitu mereduksi total penurunan, mempertinggi kestabilan 

bangunan terhadap kemungkinan terjadinya kemiringan, mampu melindungi 

perbaikan tanah terhadap kemungkinan bekerjanya pengaruh-pengaruh negatif 

dari lingkungan sekitar, misalnya kembang susut tanah dan kemungkinan 

timbulnya degradasi akibat aliran tanah dan yang terakhir yaitu menambah 

kekakuan pondasi dalam tinjauannya secara makro. 

 Kolom Mencengkeram Pertemuan Rib-Rib Sampai Ke Dasar Rib 

 
Gambar 2.10  Kolom Yang Mencengkeram Pertemuan Rib-Rib Sampai Ke Dasar Rib 

Hal ini membuat hubungan konstruksi bagian atas (upper structure) dengan 

konstruksi bangunan bawah (sub structure) menjadi lebih kokoh. Sebagai 

gambaran, misal tinggi rib konstruksi  120 cm, maka hubungan antara kolom 

dengan pondasi KSLL juga akan setinggi 120 cm. Untuk perbandingan,  pada 

pondasi tiang pancang, hubungan antara kolom dengan pondasi hanya setebal 

pondasinya (kisarannya antara 50 - 80 cm). 
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 Sistem Perbaikan Tanah Setelah Pengecoran Rib-Rib 

Pemadatan tanah baru dilakukan setelah rib-rib selesai dicor dan berumur 

sedikitnya 3 hari. Pemadatan sendiri harus dilaksanakan lapis demi lapis dan harus 

dijaga agar perbedaan tinggi antara petak yang sedang dipadatkan dengan petak-

petak yang bersebelahan tidak lebih dari 25 cm, sehingga mudah untuk mencapai 

kepadatan yang tinggi. Di samping hasil kepadatan yang tinggi pada lapisan tanah 

di dalam petak rib-rib, lapisan tanah asli di bawahnya akan ikut terpadatkan 

walaupun tidak mencapai kepadatan setinggi tanah yang berada dalam petak rib-

rib. Hal itu pun sudah memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi peningkatan 

kemampuan daya dukung dan bagi ketahanan kestabilan terhadap penurunan 

(settlement).  

 Adanya Kerja Sama Timbal Balik Saling Menguntungkan Antara Konstruksi Beton 

Dan Sistem Perbaikan Tanah. 

Rib-rib beton, di samping sebagai pengaku pelat dan sloof, juga sebagai dinding 

penyekat dari sistem perbaikan tanah, sehingga perbaikan tanah dapat dipadatkan 

dengan tingkat kepadatan yang tinggi (mencapai 100 % kepadatan maksimum 

Standar Proctor), dan setelahnya rib-rib akan berfungsi sebagai pelindung bagi 

perbaikan tanah terhadap pengaruh-pengaruh dari banjir, penguapan dan 

degradasi. Perbaikan tanah akan memberi dampak lapisan tanah menjadi seperti 

lapisan batu karang sehingga dapat memperkecil dimensi ribnya.  

2.  Aspek Ekonomis 

Di atas telah dijelaskan aspek-aspek teknis yang juga memberi keuntungan 

dilihat dari aspek ekonomis, seperti dimensi rib yang relatif kecil, penggunaan tanah 

sebagai bagian dari konstruksi yang menghemat pemakaian beton dan sebagainya. 

Aspek ekonomis yang juga dapat dilihat pada pondasi KSLL adalah pengerjaan 

pondasi yang memerlukan waktu yang singkat karena pelaksanaannya mudah dan 

padat karya serta sederhana dan tidak menuntut keahlian yang tinggi.  Selain itu 

pembesian pada rib dan plat, cukup dengan pembesian minimum, pada umumnya, 

hanya diperlukan volume beton 0,2 – 0,35 m3 beton/m2 luas pondasi, dengan 

pembesian 90 - 120 kg/m3 beton. Pondasi KSLL memanfaatkan tanah hingga mampu 

berfungsi sebagai struktur bangunan bawah dengan komposisi sekitar 85 persen tanah 

dan 15 persen beton. 

 Dari uraian-uraian di atas dapat dirangkum dalam point-point berikut : 

I. Aspek Teknis 

a) Pembesian pada rib dan pelat cukup dengan pembesian minimum.  
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b) Ketahanan terhadap differential settlement yang tinggi karena bekerjanya tegangan 

akibat beban sudah merata di lapisan tanah pendukung. Hal ini juga disebabkan 

oleh penyusunan rib yang sedemikian rupa sehingga membagi luasan pondasi 

KSLL menjadi petak-petak yang masing-masing luasnya tidak lebih dari 200 m2 

sehingga pondasi KSLL memiliki ketahanan tinggi terhadap differential settlement.  

c) Total settlement menjadi lebih kecil karena meningkatnya kepadatan pada lapisan 

tanah pendukung di bawah KSLL akibat pengaruh pemadatan yang efektif pada 

lapisan tanah perbaikan di dalam KSLL serta bekerjanya tegangan geser pada rib 

terluar dari KSLL. 

d) Ketahanan terhadap gempa menjadi lebih tinggi sebab KSLL merupakan suatu 

konstruksi yang monolit dan kaku. 

e) Perbaikan tanah di dalam KSLL memiliki kestabilan yang bersifat permanen karena 

adanya perlindungan dari rib-rib KSLL 

f) KSLL juga dapat menggantikan fungsi dari berbagai konstruksi selain fungsinya 

sebagai pondasi, antara lain : 

 Sebagai pondasi kolom, dinding dan tangga 

 Sebagai sloof/balok-balok pengaku 

 Sebagai konstruksi pelat lantai (dasar) 

 Urugan/perbaikan tanah dengan pemadatan tanah 

 Dinding penahan urugan di bawah lantai 

 Konstruksi pengaman terhadap kestabilan (kepadatan) perbaikan tanah yang ada 

di bawah lantai 

 Pasangan dan plesteran tembok di bawah lantai dasar 

 Kolom di bawah peil lantai dasar 

 Septic tank dan resapan 

 Bak reservoir (bila diperlukan) 

 Pelebaran KSLL terhadap luas lantai dasar dapat diatur sedemikian rupa, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai trotoar atau tempat parkir. 

II. Sistem Pelaksanaan 

a) Karena bentuk dan sistem konstruksi sederhana, dimungkinkan untuk dilaksanakan 

dengan peralatan sederhana dan tidak menuntut keahlian yang tinggi. 

b) Pelaksanaan lebih cepat dibandingkan dengan sistem pondasi lainnya. 

III. Ekonomis 

Dibandingkan dengan sistem pondasi lain, KSLL dapat menekan biaya yang cukup 

besar. Secara umum diperoleh penghematan sebesar : 
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a)  30 % untuk bangunan 3 - 8 lantai 

b)  20 % untuk bangunan 2 lantai 

c)  30 % untuk bangunan gudang-gudang Kelas I 
Sumber : Konstruksi Sarang Laba-Laba, Ir. Sutjipto 

 

2.4.3 Pengaruh Kekakuan Ekivalen dan Letak Pelat di Sisi Atas Rib pada 

Pondasi KSLL Terhadap Proses Penyebaran Beban 

 
Gambar 2.11  Perbandingan Proses Penyebaran Beban 

Proses penyebaran beban pada pondasi KSLL pada Gambar 2.11 di atas, 

kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Terdapat beban P1 dan P2 pada kolom 

 Melalui tulangan melingkar yang terdapat di sekeliling kolom, beban P1 dan P2 

disebarkan ke pondasi KSLL  (rib beton dan tanah yang dipadatkan) 

 Beban lalu diteruskan ke tanah dasar dengan sudut penyebaran beban sebesar 

450. Pada gambar 2.11, beban P1 dan P2 diuraikan menjadi beban yang nilainya 

lebih kecil dan tersebar secara merata untuk melawan tekanan tanah w. 
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2.5 PEMBEBANAN PADA STRUKTUR ATAS 

Dalam perencanaan struktur pondasi, harus diketahui terlebih dahulu 

pembebanan pada struktur bangunan atas (upper structure), setelah itu didapat beban 

yang bekerja pada struktur bawah (sub structure) yaitu pondasi tersebut.  

 

2.5.1  Beban Statik 
Beban statik adalah beban yang bekerja secara terus-menerus pada suatu 

struktur. Beban statik juga diasosiasikan dengan beban-beban yang secara perlahan-

lahan timbul serta mempunyai variabel besaran yang bersifat tetap (steady states). 

Dengan demikian, jika suatu beban mempunyai perubahan intensitas yang berjalan 

cukup perlahan sehingga pengaruh waktu tidak dominan, maka beban tersebut 

dikelompokkan sebagai beban statik (static load). Deformasi dari struktur akibat beban 

statik akan mencapai puncaknya jika beban ini mencapai nilai yang maksimum. Beban 

statis pada umumnya dibagi lagi menjadi beban mati, beban hidup, dan beban khusus. 

1. Beban Mati  

Yaitu beban-beban yang bekerja vertikal ke bawah pada struktur dan 

mempunyai karakteristik bangunan, seperti misalnya penutup lantai, alat mekanis, dan 

partisi. Berat dari elemen-elemen ini pada umumnya dapat diitentukan dengan mudah 

dengan derajat ketelitian cukup tinggi. Untuk menghitung besarnya beban mati suatu 

elemen dilakukan dengan meninjau berat satuan material tersebut berdasarkan volume 

elemen. Berat satuan (unit weight) material secara empiris telah ditentukan dan telah 

banyak dicantumkan tabelnya pada sejumlah standar atau peraturan pembebanan. 

Berat satuan atau berat sendiri dari beberapa material konstruksi dan komponen 

bangunan gedung dapat ditentukan dari peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu 

Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983 atau Peraturan Tahun 1987. 

Adapun nilai-nilai berat satuan atau berat sendiri mati untuk gedung  adalah : 

 Baja     =  7850 kg/m3   

 Beton  =  2200 kg/m3     

 Batu belah  =  1500 kg/m3 

 Beton bertulang  =  2400 kg/m3        

 Kayu             =  1000 kg/m3 
 Pasir kering =  1600 kg/m3 

 Pasir basah =  1800 kg/m3 

 Pasir kerikil =  1850 kg/m3 

 Tanah   =  1700 - 2000 kg/m3 
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Berat dari beberapa komponen bangunan dapat ditentukan sebagai berikut :  

 Atap genting, usuk, dan reng      =  50 kg/m2 

 Plafon dan penggantung   =  20 kg/m2  

 Atap seng gelombang           =  10 kg/m2  

 Adukan/spesi lantai per cm tebal  =  21 kg/m2  

 Penutup lantai/ubin per cm tebal  =  24 kg/m2 

 Pasangan bata setengah batu       =  250 kg/m2 

 Pasangan batako berlubang          =  200 kg/m2 

 Aspal per cm tebal          =  15 kg/m2 

2. Beban Hidup 

Yaitu beban yang bisa ada atau tidak ada pada struktur untuk suatu waktu 

yang diberikan. Meskipun berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan 

bekerja perlahan-lahan pada struktur. Beban yang diakibatkan oleh hunian atau 

penggunaan (occupancy loads) adalah beban hidup. Yang termasuk beban 

penggunaan adalah berat manusia, perabot, dan sebagainya. Beban yang diakibatkan 

oleh salju atau air hujan, juga temasuk beban hidup. Semua beban hidup mempunyai 

karakteristik dapat berpindah atau bergerak. Secara umum beban ini bekerja dengan 

arah vertikal ke bawah, tetapi kadang-kadang dapat juga berarah horisontal. 

Beban hidup untuk  bangunan gedung adalah sebagai berikut : 

 Beban hidup pada atap  =  100 kg/m2 

 Lantai rumah tinggal =  200 kg/m2 

 Lantai sekolah, perkantoran, hotel, asrama, pasar, rumah sakit =  200 kg/m2 

 Panggung penonton  =  500 kg/m2 

 Lantai ruang olah raga, lantai pabrik, bengkel, gudang, tempat  

 orang berkumpul, perpustakaan, toko buku, masjid,  gereja,  

 bioskop, ruang alat, atau mesin =  400 kg/m2 

 Balkon, tangga   =  300 kg/m2 

 Lantai gedung parkir :  

I. Lantai bawah   =  800 kg/m2 

II. Lantai atas   =  400 kg/m2  

Pada suatu bangunan gedung bertingkat banyak, kecil kemungkinannya 

semua lantai tingkat akan dibebani secara penuh oleh beban hidup. Demikian juga 

kecil kemungkinannya suatu struktur bangunan menahan beban maksimum akibat 

pengaruh angin atau gempa yang bekerja secara bersamaan. Desain struktur dengan 

meninjau beban-beban maksimum yang mungkin bekerja secara bersamaan, adalah 
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tidak ekonomis. Berhubung peluang untuk terjadinya beban hidup penuh yang 

membebani semua bagian dan semua elemen struktur pemikul secara serempak 

selama umur rencana bangunan sangat kecil, maka pedoman-pedoman pembebanan 

mengijinkan untuk melakukan reduksi terhadap beban hidup yang dipakai.  

Reduksi beban dapat dilakukan dengan mengalikan beban hidup dengan 

suatu koefisien reduksi yang nilainya tergantung pada penggunaan bangunan. 

Besarnya koefisien reduksi beban hidup untuk perencanaan portal, ditentukan :  

 Perumahan : Rumah tinggal, asrama hotel, rumah sakit   =   0,75 

 Gedung pendidikan : Sekolah, ruang kuliah  =   0,90 

 Tempat pertemuan umum, tempat ibadah, bioskop,  

restoran, ruang dansa dan pergelaran      =   0,90 

 Gedung perkantoran : Kantor, bank       =   0,60 

 Gedung perdagangan dan ruang penyimpanan :  

 Toko, pasar, toserba,  gudang, ruang arsip, perpustakaan =   0,80 

 Tempat kendaraan : Garasi, gedung parkir  =   0,90 

 Bangunan industri : Pabrik, bengkel       =   1,00 

3. Beban Khusus 

Yaitu beban yang dipengaruhi oleh penurunan pondasi, tekanan tanah, 

tekanan air atau pengaruh temperatur / suhu. Untuk beban akibat tekanan tanah atau 

air biasanya terjadi pada struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, 

seperti dinding penahan tanah, terowongan atau ruang bawah tanah (basement). 

Struktur tersebut perlu dirancang untuk menahan tekanan tanah lateral. Jika struktur-

struktur ini tenggelam sebagian atau seluruhnya, maka perlu juga diperhitungkan 

tekanan hidrostatis dari air pada struktur. Sebagai ilustrasi, di bawah ini diberikan 

pembebanan yang bekerja pada dinding dan lantai dari suatu ruang bawah tanah.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12  Gaya-Gaya Yang Bekerja Pada Struktur Basement 
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Akibat tanah dan air, pada dinding basement akan mendapat tekanan lateral 

berupa tekanan tanah dan tekanan hidrostatis. Sedangkan pada pelat lantai basement 

akan mendapat pengaruh tekanan air ke atas (uplift pressure). Jika pada permukaan 

tanah di sekitar dinding basement tersebut dimuati, misalnya oleh kendaraan, maka 

akan terdapat tambahan tekanan lateral akibat beban kendaraan pada dinding.  

 

2.5.2  Beban Dinamik 
Yaitu beban yang bekerja secara tiba-tiba pada struktur. Pada umumya, 

beban ini tidak bersifat tetap (unsteady-state) serta mempunyai karakterisitik besaran 

dan arah yang berubah dengan cepat. Deformasi pada struktur akibat beban dinamik 

ini juga akan berubah-ubah secara cepat. 

1. Beban Dinamik Bergetar 

Yaitu beban yang diakibatkan getaran gempa, angin atau getaran mesin. 

 Beban Angin 

Struktur yang berada pada lintasan angin akan menyebabkan angin berbelok atau 

dapat berhenti. Akibatnya, energi kinetik angin akan berubah menjadi energi 

potensial berupa tekanan atau hisapan pada struktur. Besarnya beban angin yang 

bekerja pada struktur bangunan tergantung dari kecepatan angin, rapat massa 

udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekakuan struktur. 

Pedoman yang berlaku di Indonesia mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut : 

 Tekanan tiup angin harus diambil minimum 25 kg/m2 

 Tekanan tiup angin di laut dan di tepi laut sampai sejauh 5 km dari pantai, harus 

diambil minimum 40 kg/m2 

Untuk tempat-tempat dimana terdapat kecepatan angin yang mengakibatkan 

tekanan tiup yang lebih besar. Tekanan tiup angin (p) dapat ditentukan berdasarkan 

rumus empris :  p = V2/16  (kg/m2), dimana V adalah kecepatan angin (m/detik). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.13  Pengaruh Angin pada Bangunan Gedung 
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Berhubung beban angin akan menimbulkan tekanan dan hisapan, maka 

berdasarkan percobaan-percobaan, telah ditentukan koefisien-koefisien bentuk 

tekanan dan hisapan untuk berbagai tipe bangunan dan atap. Tujuan dari penggunaan 

koefisien-koefisien ini adalah untuk menyederhanakan analisis. Sebagai contoh, pada 

bangunan gedung tertutup, selain dinding bangunan, struktur atap bangunan juga akan 

mengalami tekanan dan hisapan angin, dimana besarnya tergantung dari bentuk dan 

kemiringan atap. Pada bangunan gedung yang tertutup dan rumah tinggal dengan 

tinggi tidak lebih dari 16 m, dengan lantai dan dinding yang memberikan kekakuan 

yang cukup, struktur utamanya (portal) tidak perlu diperhitungkan terhadap angin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.14  Koefisien Angin Untuk Tekanan dan Hisapan Pada Bangunan 

 
 Beban Gempa 

Menyusul maraknya peristiwa gempa bumi di Indonesia akhir-akhir ini, 

bangunan tahan gempa menjadi tren dalam permintaan desain gedung yang akan 

dibangun. Jika dulu beban gempa tidak terlalu dianggap penting, kecuali untuk daerah-

daerah rawan gempa, maka sekarang beban gempa mendapat perhatian serius dari 

perencana-perencana bangunan. Besarnya beban gempa yang terjadi pada struktur 

bangunan tergantung dari beberapa faktor, yaitu massa dan kekakuan struktur, waktu 

getar alami dan pengaruh redaman dari struktur, kondisi tanah, dan wilayah 

kegempaan di mana struktur bangunan tersebut didirikan 

Massa dari struktur bangunan merupakan faktor yang sangat penting, karena 

beban gempa merupakan gaya inersia yang bekerja pada pusat massa, yang menurut 

hukum gerak dari Newton besarnya adalah :  

 
 
Dimana :   

a   :   percepatan pergerakan permukaan tanah akibat getaran gempa 

m  :   massa bangunan = berat bangunan dibagi percepatan gravitasi (W/g)  

Kemiringan atap () 

0,4 0,9 

0,4 
0,02+0,4 

V =  m.a  = (W/g).a 



Laporan Tugas Akhir                                                              
Ratna Sari Cipto Haryono   
BAB II DAFTAR PUSTAKA                                                              Tirta Rahman 
Maulana       

Laporan Tugas Akhir  
Analisis Penggunaan Struktur Pondasi Sarang Laba-Laba                                                                    
Pada Gedung BNI ’46 Wilayah 05 Semarang  

 II - 21 

Gaya gempa horisontal : 

 

 

Dimana C = koefisien gempa (a/g). Dengan demikian gaya gempa merupakan gaya 

yang didapat dari perkalian antara berat struktur bangunan dengan suatu koefisien.  

Pada bangunan gedung bertingkat, massa dari struktur dianggap terpusat 

pada lantai-lantai bangunan, dengan demikian beban gempa akan terdistribusi pada 

setiap lantai tingkat. Selain tergantung dari massa di setiap tingkat, besarnya gaya 

gempa pada suatu tingkat tergantung juga pada ketinggian tingkat tersebut dari 

permukaan tanah. Berdasarkan pedoman yang berlaku di Indonesia yaitu 

Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Rumah dan Gedung (SNI 03-1726-

2003), besarnya beban gempa horisontal V yang bekerja pada struktur bangunan, 

dinyatakan sebagai berikut : 

   
 

 

Dimana, 

C  : Koefisien gempa, besarnya tergantung wilayah gempa dan waktu getar struktur 

Harga C ditentukan dari  Diagram Respon Spektrum, setelah terlebih dahulu 

dihitung waktu getar dari struktur   

I   :  Faktor keutamaan struktur 

R  :  Faktor reduksi gempa 

Wt  :  Kombinasi dari beban mati dan beban hidup yang direduksi  

Besarnya koefisien reduksi beban hidup untuk perhitungan Wt, ditentukan 

sebagai berikut :  

 Perumahan / penghunian : rumah tinggal, hotel,  

  asrama, rumah sakit     = 0,30 

 Gedung pendidikan : sekolah, ruang kuliah     = 0,50 

 Tempat pertemuan umum, tempat ibadah, bioskop, 

   restoran, ruang dansa, ruang pergelaran     = 0,50 

 Gedung perkantoran : kantor, bank     = 0,30     

 Gedung perdagangan dan ruang penyimpanan, toko, 

  toserba, pasar, gudang, ruang arsip, perpustakaan     = 0,80 

 Tempat kendaraan : garasi, gedung parkir     = 0,50 

 Bangunan industri : pabrik, bengkel     = 0,90 

V  =  t W
R

.I C  

V = W.(a/g) =  W.C 
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Besarnya nilai faktor keutamaan struktur (I) ditentukan pada tabel berikut : 

Kategori Gedung / Bangunan Faktor Keutamaan 
I1 I2 I 

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan dan 
perkantoran. 

1,0 1,0 1,0 

Monumen dan bangunan monumental. 1,0 1,6 1,6 
Gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, pembangkit 
tenaga listrik, instalasi air bersih, pusat penyelamatan dalam 
keadaan darurat, fasilitas radio dan televisi. 

1,4 1,0 1,4 

Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, 
produk minyak bumi, asam, bahan beracun. 

1,6 1,0 1,6 

Cerobong, tangki di atas menara 1.5 1,0 1,5 
Tabel 2.1  Faktor Keutamaan Struktur Ditinjau Dari Kategori Bangunannya 

 

2. Beban Impak 

Yaitu beban akibat ledakan atau benturan, getaran mesin dan pengereman 

kendaraan. Secara sistematis, klasifikasi beban tersebut diuraikan sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15  Klasifikasi Beban pada Struktur Atas 

Beban 
Dinamik 

Beban Pada  
Struktur 

Beban Dinamik (Bergetar) : 
 Beban akibat getaran gempa/angin 
 Beban akibat getaran mesin 

Beban Dinamik (Impak) : 
 Beban akibat ledakan atau benturan 
 Beban akibat getaran mesin 
 Beban akibat pengereman kendaraan 

 Beban 
 Statik 

Beban Mati : 
 Beban akibat berat sendiri struktur 
 Beban akibat berat elemen struktur 

Beban Hidup : 
 Beban akibat hunian atau penggunaan 

(peralatan, kendaraan) 
 Beban akibat air hujan 
 Beban pelaksanaan / konstruksi 

Beban Khusus : 
 Pengaruh penurunan pondasi 
 Pengaruh tekanan tanah/tekanan air 
 Pengaruh temperatur / suhu 
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Pada umumnya perencanaan suatu bangunan memperhitungkan kombinasi 

beban untuk mendapat hasil perhitungan yang aman. Kombinasi beban ditentukan 

berdasarkan kondisi daerah tempat bangunan dibangun, keadaan angin, fungsi 

bangunan, zona wilayah gempa tempat bangunan dibangun dan faktor-faktor lainnya. 

Hal penting dalam menentukan beban desain pada struktur adalah apakah 

semua beban tersebut bekerja secara simultan atau tidak. Beban mati akibat berat 

sendiri dari struktur harus selalu diperhitungkan. Sedangkan beban hidup besarnya 

selalu berubah tergantung dari penggunaan dan kombinasi beban hidup. Sebagai 

contoh, tidak wajar merancang struktur bangunan untuk mampu menahan beban 

maksimum yang diakibatkan oleh gempa dan beban angin maksimum, sekaligus 

memikul beban hidup dalam keadaan penuh. Kemungkinan bekerjanya beban-beban 

maksimum pada struktur di saat yang bersamaan sangat kecil. Struktur bangunan 

dirancang untuk memikul semua beban maksimum yang bekerja secara simultan. 

Tetapi struktur yang dirancang demikian akan mempunyai kekuatan yang sangat 

berlebihan untuk memikul kombinasi pembebanan yang secara nyata mungkin terjadi 

selama umur rencana struktur. Dari sudut pandang rekayasa struktur, desain struktur 

dengan pembebanan seperti ini tidak realistis dan sangat mahal. Berkenaan dengan 

hal ini, maka banyak peraturan yang merekomendasikan untuk mereduksi beban 

desain pada kombinasi pembebanan tertentu. Untuk pembebanan pada bangunan 

gedung bertingkat banyak, tidak mungkin pada saat yang sama semua lantai memikul 

beban hidup yang maksimum secara simultan. Oleh karena itu diijinkan untuk 

mereduksi beban hidup untuk keperluan perencanaan elemen-elemen struktur dengan 

memperhatikan pengaruh dari kombinasi pembebanan dan penempatan beban hidup. 

Berikut ini adalah kombinasi pembebanan yang dipakai untuk struktur portal menurut 

Tatacara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung – SNI 03-2847-2002 : 

 Kombinasi Beban Tetap 

U = 1.4 D 

U = 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (A atau R) 

 Kombinasi beban Sementara 

U = 1.2 D + 1.0 L  1.6 W + 0.5 (A atau R) 

U = 0.9 D  1.6 W 

U = 1.2 D + 1.0 L  1.0 E 

U = 0.9 D  1.0 W 

U = 1.4 (D + F) 

U = 1.2 (D + T) + 1.6 L + 0.5 (A atau R) 
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Dimana : 

D  =  Beban mati       L  =  Beban hidup       

A  =  Beban atap       F  =  Tekanan fluida      

R  =  Beban hujan      W =  Beban angin       

E  =  Beban gempa 

T  = Perbedaan penurunan pondasi, perbedaan suhu, rangkak dan susut beton.  

Koefisien 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, merupakan faktor pengali dari  beban-beban 

tersebut, yang disebut faktor beban (load factor). Sedangkan faktor 0.5 dan 0.9 

merupakan faktor reduksi.   

Sistem dan elemen struktur harus diperhitungkan terhadap dua kombinasi 

pembebanan, yaitu Pembebanan Tetap dan Pembebanan Sementara. Momen lentur 

(Mu), momen torsi atau puntir (Tu), gaya geser (Vu), dan gaya normal (Pu) yang terjadi 

pada elemen-elemen struktur akibat kedua kombinasi pembebanan yang ditinjau, 

dipilih yang paling besar harganya, untuk selanjutnya digunakan pada proses desain. 

Untuk keperluan analisis dan desain suatu struktur bangunan gedung, perlu 

dilakukan perhitungan mekanika rekayasa dari portal beton dengan dua kombinasi 

pembebanan yaitu Pembebanan Tetap dan Pembebanan Sementara. Kombinasi 

pembebanan untuk perencanaan struktur bangunan gedung yang sering digunakan di 

Indonesia adalah  U = 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (A atau R) dan U = 1.2 D + 1.0 L   1.0 E.  

 Pada umumnya, sebagai gaya horisontal yang ditinjau bekerja pada sistem 

struktur portal adalah beban gempa, karena di Indonesia beban gempa lebih besar 

dibandingkan dengan beban angin. Beban gempa yang bekerja pada sistem struktur 

dapat berarah bolak-balik, oleh karena itu pengaruh ini perlu ditinjau di dalam 

perhitungan. Beban mati dan beban hidup selalu berarah ke bawah karena merupakan 

beban gravitasi, sedangkan beban angin atau beban gempa merupakan beban yang 

berarah horisontal. 

 

2.6  ANALISIS DAN PERANCANGAN STRUKTUR BAWAH 
2.6.1 Daya Dukung Tanah 

Daya dukung tanah (bearing capacity) adalah kemampuan tanah untuk 

mendukung beban baik dari segi struktur pondasi maupun bangunan di atasnya tanpa 

terjadi keruntuhan geser. Daya dukung batas (ultimate bearing capacity) adalah daya 

dukung terbesar dari tanah. Daya dukung ini merupakan kemampuan tanah untuk 

mendukung beban dengan asumsi tanah mulai mengalami keruntuhan. Besar daya 

dukung yang diijinkan sama dengan daya dukung batas dibagi angka keamanan ; 
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Dimana nilai FK berkisar 1.5 - 3.0. 

Kapasitas daya dukung tanah dasar dipengaruhi oleh parameter φ, c dan γ 

serta bentuk alas pondasi. Terdapat berbagai metode untuk menghitung kapasitas 

dukung tanah dasar dan metode yang sering digunakan dalam mekanika tanah adalah 

analisis Terzaghi yang kemudian disempurnakan oleh Schultse. Persamaan daya 

dukung batas yang disarankan oleh Terzaghi adalah sebagai berikut : 

 Pondasi menerus : 

 

 
 Pondasi bujur sangkar :  

   

 

 Pondasi lingkaran : 

  

 

Dimana,   

c  =  Kohesi (kg/m2) 

Ø  =  Sudut geser dalam ( ) 

B  =  Lebar alas pondasi (m) 

Q  =  γ . Df   =  Effective Overburden Pressure 

Nc, Nq, Nγ  =  faktor-faktor kapasitas daya dukung Terzaghi. 

Nq  = 
)2/45(cos2

a 2

2


        

a  =  e tan  ( 0.75  -  / 2 ) 

Nc  =  ( Nq - 1 ) cot g. 

Ng  =
2

tan 
 . ( Kp/cos2  - 1 ) 

 Nilai Sc dan Sg : 

 Bentuk :        Sc       Sg 

a. Menerus        1.0       1.0 

b. Lingkaran              1.3               0.6 

c. Bujur sangkar     1.3       0.8 

qu = c Nc + q Nq + 0,5 B γ Nγ 

qu = 1,3 c Nc + q Nq + 0,4 B γ Nγ 

 

qu = 1,3 c Nc + q Nq + 0,3 B γ Nγ 

qu = 
FK
qult
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Nilai-nilai N untuk  sebesar 340 dan 480 adalah nilai Terzaghi yang asli dan 

digunakan untuk menghitung balik Kpg 

Faktor Nilai Untuk 
Bentuk 

Sc = 1 + 0.2 Kp 
L
B

 

Sq = s = 1 + 0.1 Kp 
L
B

 

Sq = s = 1 

Semua  
 
 > 10o 

 
 = 0 

Kedalaman 
dc = 1 + 0.2 

B

D
Kp  

dq = d = 1 + 0.1 

B

D
Kp  

dq = d = 1 

Semua  
 
 > 10o 

 
 = 0 

Kemiringan 
 
 
 
 

Ic = iq = 







 0

0

90
1 

 

i  = 







 0

0

1 

  

i = 1 

Semua  
 
 > 10o 

 
 = 0 

Di mana Kp = tan2 ( 450 + /2 ) 
Tabel 2.2  Faktor-Faktor Bentuk, Kedalaman dan Kemiringan 

Untuk Persamaan Daya Dukung Meyerhof 

 
Ø Nc Nq Nγ Nq/Nc Tan Ø 
0  5,7 1,0 0,0 0,18 0,00 
5  7,3 1,6 0,5 0,22 0,08 
10  9,6 2,7 1,2 0,28 0,18 
15 12,9 4,4 2,5 0,34 0,27 
20 17,7 7,4 5,0 0,42 0,36 
25 25,1 12,7 9,7 0,51 0,47 
30 37,2 22,5 19,7 0,60 0,56 
35 57,8 41,4 42,4 0,72 0,70 
40 95,7 81,3 100,4 0,85 0,84 

Sumber :  Diktat Kuliah Rekayasa Pondasi II, Ir. Indrastono Dwi Atmanto, M.Eng. 
Tabel 2.3  Faktor Kapasitas Daya Dukung Tanah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya daya dukung ialah : 

1. Kedalaman pondasi 

2. Lebar / alas pondasi 

3. Berat satuan tanah (bila tanah terendam γ berkurang, maka daya dukung 

berkurang) 

4. Apabila sudut geser dalam (Ø), kohesi (c) dan kedalaman (Df) makin besar, maka 

makin tinggi daya dukungnya. 
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Pada studi kasus dalam analisa ini adalah pola keruntuhan geser setempat 

(local shear failure). Hal ini dikarenakan kondisi tanah relatif sangat lunak, sehingga 

setelah beban pondasi bekerja akan terjadi penurunan. 

 

2.6.2  Pengaruh Muka Air Tanah 

 Sejauh ini kita membahas persamaan daya dukung tanah yang 

mengasumsikan bahwa permukaan air tanah berada pada kedalaman lebih besar dari 

lebar pondasi. Kapasitas daya dukung tanah berkurang dengan adanya muka air tanah 

yang tinggi. Dalam kasus ini ada tiga keadaan yang berbeda mengenai lokasi 

permukaan air tanah terhadap dasar pondasi seperti ditunjukkan dalam gambar 2.16. 

Sekarang kita akan membahas keadaan tersebut secara singkat. 

o Keadaan I ( gambar 2.16 a )  

Apabila permukaan air tanah terletak pada jarak D diatas dasar pondasi, harga 

dalam suku kedua dari persamaan daya dukung Terzaghi dihitung sebagai berikut : 

 

  

Dengan : 

 γ׳ = γsat – γw = berat volume efektif dari tanah 

 

 

 

 

 γ suku ketiga persamaan = γ׳ 

o Keadaan II ( gambar 2.16 b ) 

Apabila permukaan air tanah berada tepat di dasar pondasi, maka : 

 

 

 γ suku ketiga persamaan = γ׳ 
 γ׳ = γsat – γw = berat volume efektif dari tanah 

o Keadaan III (gambar 2.16 c ) 

Apabila permukaan air tanah berada pada kedalaman D di bawah dasar pondasi, 

maka: 

  

 

 γ suku ketiga persamaan = γ rata-rata  

q = γ (Df – D) + γ׳ D 

 

 sat.  = 
e1
eGs




w 

q = γ Df 

q = γ Df 
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Gambar 2.16  Pengaruh Lokasi Muka Air Tanah Terhadap Daya Dukung Pondasi Dangkal 

(a) keadaan I, (b) keadaan II, (c) keadaan III 

 

2.6.3  Daya Dukung Ijin 
 Daya dukung ijin adalah beban per satuan luas yang diijinkan untuk 

dibebankan pada tanah di bawah pondasi, agar kemungkinan terjadinya keruntuhan 

dapat dihindari. Beban tersebut termasuk beban mati dan beban hidup diatas 

permukaan tanah, berat pondasi itu sendiri dan berat tanah yang terletak tepat diatas 

pondasi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung daya dukung ijin adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Dimana, qu  =  daya dukung batas 

Fs  =   safety factor/angka aman 

Q ijin = 
sF
uq
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  Pada umumnya angka aman besarnya sekitar 3, digunakan untuk 

menghitung daya dukung yang diijinkan untuk tanah di bawah pondasi. Hal ini 

dilakukan mengingat bahwa dalam keadaan yang sesungguhnya tanah tidak homogen 

dan tidak isotropis sehingga pada saat mengevaluasi parameter-parameter dasar dari 

kekuatan geser tanah ini kita menemukan banyak ketidakpastian. 

 

2.6.4  Analisis Tegangan Tanah 
 Metode Pengaruh Newmark 
  Metode pengaruh Newmark digunakan untuk memperoleh tekanan tanah 

dibawah sudut suatu beban merata berbentuk persegi dengan dimensi 2a x 2b pada 

kedalaman z, seperti gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 2.17  Beban Merata Berbentuk Persegi 

Didapatkan persamaan :  

 (σz)o =   q   ( 2mn(m2+n2+1)1/2  m2+n2+2 ) + tan-1  2mn(m2+n2+1)1/2  

           4π    m2+n2+m2n2+1   m2+n2+1              m2+n2-m2n2+1      

Dengan :  m  =  a/z  dan  n  =  b/z 

Atau    : (σz)o  =   KN . q 

Dimana : 

KN = faktor pengaruh newmark (tabel 2.4) 
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Tekanan vertikal di pusat sama dengan 4 kali tekanan vertikal di sudut O, dengan 

demikian untuk tekanan vertikal di pusat dapat ditentukan dengan persamaan : 

   σz = 4lσ . q 

m n 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

0.1 0.0047 0.0092 0.0132 0.0168 0.0198 0.0222 0.0242 0.0258 0.0270 0.0279 
0.2 0.0092 0.0179 0.0259 0.0328 0.0387 0.0435 0.0474 0.0504 0.0528 0.0547 
0.3 0.0132 0.0259 0.0374 0.0474 0.0559 0.0629 0.0686 0.0731 0.0766 0.0794 
0.4 0.0168 0.0328 0.0474 0.0602 0.0711 0.0801 0.0873 0.0931 0.0977 0.1013 
0.5 0.0198 0.0387 0.0559 0.0711 0.0840 0.0947 0.1034 0.1104 0.1158 0.1202 
0.6 0.0222 0.0435 0.0629 0.0801 0.0947 0.1069 0.1168 0.1247 0.1311 0.1361 
0.7 0.0242 0.0474 0.0686 0.0873 0.1034 0.1168 0.1277 0.1365 0.1436 0.1491 
0.8 0.0258 0.0504 0.0731 0.0931 0.1104 0.1247 0.1365 0.1461 0.1537 0.1598 
0.9 0.0270 0.0528 0.0766 0.0977 0.1158 0.1311 0.1436 0.1537 0.1619 0.1684 
1.0 0.0279 0.0547 0.0794 0.1013 0.1202 0.1361 0.1491 0.1598 0.1684 0.1752 
1.2 0.0293 0.0573 0.0832 0.1063 0.1263 0.1431 0.1570 0.1684 0.1777 0.1851 
1.4 0.0301 0.0589 0.0856 0.1094 0.1300 0.1475 0.1620 0.1777 0.1836 0.1914 
1.6 0.0306 0.0599 0.0871 0.1114 0.1324 0.1503 0.1652 0.1836 0.1874 0.1955 
1.8 0.0309 0.0606 0.0880 0.1126 0.1340 0.1521 0.1672 0.1874 0.1899 0.1981 
2.0 0.0311 0.0610 0.0887 0.1134 0.1350 0.1533 0.1686 0.1899 0.1915 0.1999 
2.5 0.0314 0.616 0.895 0.1145 0.1363 0.1548 0.1704 0.1915 0.1938 0.2024 
3.0 0.0315 0.0618 0.898 0.1150 0.1368 0.1555 0.1711 0.1938 0.1947 0.2034 
5.0 0.0316 0.0620 0.0901 0.1154 0.1374 0.1561 0.1719 0.1947 0.1956 0.2044 
10.0 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1375 0.1562 0.1720 0.1956 0.1958 0.2046 

~ 0.0316 0.0620 0.0902 0.1154 0.1375 0.1562 0.1720 0.1958 0.1958 0.2046 
Tabel 2.4  Faktor Pengaruh Untuk Tekanan Vertikal Dengan Beban Merata  

Berbentuk Luasan Persegi Berdasarkan Persamaaan Newmark 

 
2.6.5 Penurunan / Settlement 

 Penurunan pondasi akibat beban yang bekerja pada pondasi dapat 

diklasifikasikan dalam dua jenis penurunan, yaitu : 

a) Penurunan Seketika I Immediately Settlement 

Penurunan seketika adalah penurunan yang langsung terjadi begitu pembebanan 

bekerja atau dilaksanakan, biasanya terjadi berkisar antara 0 – 7 hari dan terjadi 

pada tanah lanau, pasir dan tanah liat yang mempunyai derajat kejenuhan (Sr %) < 

90%.  
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Sumber : Rekayasa Fundasi II, Penerbit Gunadarma hal 48 

Gambar 2.18  Penurunan seketika (Immediately Settlement) 

 

Rumus penurunan seketika / Immediately Settlement dikembangkan berdasarkan 

teori elastis dari Timoshenko dan goodier ( 1951 ), sebagai berikut : 

  
 

 

Dimana :   

 q  =  besarnya tegangan kontak 

 B  =  lebar pondasi 

 Iw =  faktor pengaruh yang tergantung dari bentuk pondasi dan kekakuan 

pondasi (tabel 2.5) 

 µ  =  angka poisson ratio (tabel 2.6)  

 Es  =  sifat elastisitas tanah (tabel 2.7) 

     

    

 

Dimana : 

 qekstrim    =  besarnya tegangan 

 R  =  ∑P  =  resultante beban vertikal 

 A  =  B x L =  luas bidang pondasi 

 My =  ∑P.x  =  momen total sejajar respektif terhadap sumbu y 

 Mx =  ∑P.y  =  momen total sejajar respektif terhadap sumbu x 

qekstrim  = R/A ± My/Wy + Mx/Wx + γ x d 

 

Si = q . B  1 – µ2 . Iw 
   Es 
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 Wy =  1/6 BL3  =  momen inersia respektif terhadap sumbu y  

 Wx =  1/6 LB3  =  momen inersia respektif terhadap sumbu x 

 γ   =  berat isi beton  

 d   =  tebal plat pondasi 

Dalam perhitungan penurunan seketika / Immediately Settlement diperlukan faktor 

pengaruh bentuk pondasi dan kekakuan pondasi (Iw), angka poisson ratio (µ), dan 

sifat elastisitas tanah (Es), yang dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6, dan Tabel 

2.7.  

 
Flexible Rigid 

Shape Center Average Iw Im 

Circle 1.0 0.04 0.85 0.88 6.0 
Square 1.12 0.56 0.95 0.82 3.7 
Rectangle : 
L/B = 0.2 
0.5 
1.5 
2.0 
5.0 
10.0 
100.0 

 
- 
- 
1.36 
1.53 
2.10 
2.54 
4.01 

- 
- 
0.68 
0.77 
1.05 
1.27 
2.00 

 
- 
- 
1.15 
1.30 
1.83 
2.25 
3.69 

 
- 
- 
1.06 
1.20 
1.70 
2.10 
3.40 

 
2.29 
3.33 
4.12 
4.38 
4.82 
4.93 
5.00 

Sumber : Rekayasa Fundasi II, Penerbit Gunadarma, hal 50 

Tabel 2.5  Faktor Pengaruh Yang Tergantung Dari Bentuk Pondasi 

dan Kekakuan Pondasi (Iw) 

 

Type of soil µ 
Clay saturated 0.4 – 0.5 
Clay unsaturated 0.1 – 0.3 
Sandy clay 0.2 – 0.3 
Silt 0.3 – 0.35 
Sand (dense) 
Coarse (void ratio = 0.4-0.7) 
Fined-grained (void ratio = 0.4–0.7) 

0.2 – 0.4 
0.15 
0.25 

Rock 0.1 – 0.4 
(depends somewhat on type of rock) 

Loess 0.1 – 0.3 
Ice 0.36 
Conerate 0.15 

Sumber : Rekayasa Fundasi II, Penerbit Gunadarma, hal 50 

Tabel 2.6  Angka Poisson Ratio (µ) Menurut Jenis Tanah 
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Soil Es 

ksf MPa 
Clay :  Very soft 
        Soft 
        Medium 
        Hard 

50 – 250 
100 – 500 
300 – 1000 

1000 – 2000 

2 – 15 
5 – 25 
15 – 50 
50 – 100 

Sandy 500 – 5000 25 – 250 
Glacial till : Loose 
               Dense 
               Very dense 
               Loess 

200 – 3200 
3000 – 15000 
10000 – 30000 

300 – 1200 

10 – 153 
144 – 720 
478 – 1440 

14 – 57 
Sand :  Silty 
        Loose 
        Dense 

150 – 450 
200 – 500 

1000 – 1700 

7 – 21 
10 – 24 
48 – 81 

Sand and Gravel : Loose 
                  Dense 

1000 – 3000 
2000 – 4000 

48 – 144 
96 – 192 

Shale 3000 – 3000000 144 – 14400 
Silt 40 - 400 2 - 20 

Sumber : Rekayasa Fundasi II, Penerbir Gunadarma, hal 51 

Tabel 2.7  Nilai Sifat Elastisitas Tanah (Es) Menurut Jenis Tanah 

 

b) Penurunan Konsolidasi / Consolidation Settlement 

Yaitu penurunan yang diakibatkan keluarnya air dalam pori tanah akibat beban 

yang bekerja pada pondasi, besarnya ditentukan oleh waktu pembebanan dan 

terjadi pada tanah jenuh (Sr = 100%), mendekati jenuh (Sr = 90%-100%) atau pada 

tanah berbutir halus (K   10-6 m/s). Terzaghi (1925) memperkenalkan teori 

konsolidasi satu arah (one way) untuk tanah lempung jenuh air. Teori ini 

menyajikan cara penentuan distribusi kelebihan tekanan hidrostatis dalam lapisan 

yang sedang mengalami konsolidasi pada sembarang waktu setelah bekerjanya 

beban. Beberapa asumsi dasar dalam analisis konsolidasi satu arah antara lain :   

 tanah bersifat homogen, 

 derajat kejenuhan tanah 100 % (jenuh sempurna) 

 partikel / butiran tanah dan air bersifat inkompresibel (tak termampatkan) 

 arah pemampatan dan aliran air pori terjadi hanya dalam arah vertikal 

Ketebalan lapisan tanah yang diperhitungkan adalah setebal lapisan tanah 

lempung jenuh air yang ditinjau. 
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Sumber : Rekayasa Fundasi II, Penerbir Gunadarma, hal 49 

Gambar 2.19  Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement) 

 

Penurunan konsolidasi yang tejadi dibagi dua, yaitu : 

1) Penurunan Konsolidasi Primer 

Penurunan yang terjadi ketika gradien tekanan pori berlebihan akibat perubahan 

tegangan didalam stratum yang ditinjau. Pada akhir konsolidasi primer kelebihan 

tekanan pori mendekati nol dan perubahan tegangan telah beralih dari keadaan 

total ke keadaan efektif. Penurunan tambahan ini disebut penurunan sekunder 

yang terus berlanjut untuk suatu waktu tertentu, dapat dilihat pada gambar 2.20 : 

 

Sumber : Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah) 

 Edisi kedua, Joseph E. Bowles 

Gambar 2.20  Grafik penyajian penurunan konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder 
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Penurunan konsolidasi primer dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 

 Tanah Normal Konsolidasi 

Apabila lengkungan bertambah secara tajam (patah) mendekati tekanan tanah 

efektif akibat beban yang berada diatasnya (Po), maka dapat dianggap bahwa 

tanah tersebut terkonsolidasi normal. Artinya struktur tanah terbentuk akibat 

akumulasi tekanan pada saat deposit yang ada bertambah dalam. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.21. 

 
Sumber : Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah) Edisi kedua, Joseph E. Bowles 

Gambar 2.21  Metode Casagrande Untuk Menentukan Jenis Konsolidasi 

Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam perhitungan penurunan / settlement 

pada kondisi tanah normal konsolidasi, adalah sebagai berikut : 

 Pc   Po    

 

  

 Tv = 2
v

H
C

. t primer           Tv = ¼ . .U2   

Dimana : 

 Scp  =  penurunan / Settlement ( cm ) 

 Cc   =  indeks kompresi tanah 

 eo    =  angka pori 

 Tv  = ttotal  =  waktu perencanaan 

 tprimer = waktu terjadinya penurunan konsolidasi  

 H   =  tebal lapisan tanah 

 Cv   =  koefisien konsolidasi ( cm2/detik ) 

 U     =  derajat konsolidasi 

 ΔP  =  tambahan tegangan 

 Po  =  effective overburden layer 

 Pc  =  preconsolidation pressure 

Scp =  Cc.H  (log Po + ΔP ) 
         1+eo               Po 
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 Tanah over konsolidasi 

Sedangkan apabila patahan yang terjadi pada tekanan yang lebih besar dari Po, 

maka dapat dianggap tanah tersebut mengalami over konsolidasi. Tanah over 

konsolidasi adalah tanah yang pernah menderita beban tekanan efektif yang lebih 

besar daripada tegangan yang sekarang. 

2) Penurunan konsolidasi sekunder 

Penurunan sekunder didefinisikan sebagai tekanan yang terjadi pada saat 

terdapatnya tekanan pori yang berlebih pada lapisan yang ditinjau (atau pada 

contoh di laboratorium). Pada tanah yang jenuh tidak akan mungkin terdapat 

pengurangan angka pori tanpa terbentuknya sejumlah tekanan pori yang berlebih. 

Tingkat penurunannya sangat rendah sehingga tekanan pori yang berlebih tidak 

dapat diukur. Tekanan sekunder merupakan penyesuaian kerangka tanah yang 

berlangsung beberapa saat sesudah tekanan pori yang berlebih menghilang.  

Penurunan akibat konsolidasi sekunder dapat dihitung dengan persamaan : 

 

 

 

Dimana : 

 Scs  =  penurunan / Settlement (cm) 

 Cα   =  indeks pemampatan sekunder 

 eo    =  angka pori  

 H   =  tebal lapisan tanah 

Jadi penurunan total (St) yang terjadi adalah : 

 

 

Dimana : 

 St   =  penurunan total 

 Si   =  penurunan seketika 

 Scp  =  penurunan konsolidasi primer  

 Scs  =  penurunan konsolidasi sekunder 

 
2.6.6  Perancangan Struktur Bawah 

 Struktur bawah atau sub structure mempunyai fungsi meneruskan beban 

kedalam tanah pendukung. Perancangannya harus benar-benar optimal, sehingga 

keseimbangan struktur secara keseluruhan dapat terjamin dengan baik sekaligus 

St = Si + Scp + Scs 

Scs = Cα . H (log t total + t primer) 
  1 + eo       t primer 
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ekonomis. Selain itu beban seluruh struktur harus dapat ditahan oleh lapisan tanah 

yang kuat agar tidak terjadi penurunan diluar batas ketentuan yang dapat 

menyebabkan kegagalan struktur. Oleh karena itu, pemilihan sistem struktur 

merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut faktor resiko dan efisiensi kerja 

baik waktu maupun biaya. 

 Suatu bangunan yang didirikan di atas tanah akan berdiri tegak kalau tanah 

dasar di bawahnya cukup kuat untuk mendukungnya. Beban bangunan akan 

dilimpahkan kepada tanah dasar melalui pondasi. Karena itu, letak pondasi harus 

cukup kokoh di dalam tanah dasar. Untuk itu, jenis pondasi harus dipilih sesuai dengan 

kondisi tanahnya, sedangkan konstruksi pondasi itu sendiri harus cukup kokoh untuk 

menerima beban dan melimpahkannya ke tanah dasar. Sebelum menentukan jenis 

pondasi maka terlebih dahulu diadakan penyelidikan tanah untuk menentukan 

kekuatan daya dukung tanah. 

 Yang termasuk perancangan sub struktur dalam proyek ini adalah : 

1. Perancangan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba 

Pondasi berfungsi menyalurkan semua beban yang bekerja pada struktur ke 

dalam tanah, yaitu sampai kedalaman tertentu yang mampu menerima beban tanpa 

mengalami deformasi yang membahayakan bangunan. Ada beberapa faktor yang 

harus diperhatikan dalam menentukan jenis pondasi yang akan digunakan, antara lain  

 Beban yang bekerja pada bangunan  

 Kondisi tanah di bawah bangunan 

 Faktor ekonomi 

 Peralatan dan teknologi yang tersedia 

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas baik yang 

sifatnya teknis maupun non teknis, maka digunakan pondasi Konstruksi Sarang Laba-

Laba yang memadai untuk mendukung beban yang telah direncanakan, tetapi juga 

ekonomis dan mudah untuk dilaksanakan serta tidak menimbulkan banyak dampak 

yang merugikan lingkungan sekitar. 

Adapun bagian dari Konstruksi Sarang Laba-Laba adalah sebagai berikut : 

 Rib Settlement, merupakan rib utama yang memiliki dimensi paling besar dan 

diasumsikan akan menerima beban paling besar, terletak pada tepi bangunan serta 

pada bentang-bentang utama. 

 Rib Konstruksi, memiliki dimensi penampang yang bervariasi. Rib ini membentuk 

diagonal ruang pada pertemuan antar rib pembagi, dan antara rib pembagi dengan 

rib settlement. 
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 Rib Konstruksi Bervoute, dibuat membentuk sudut 45° tehadap arah vertikal rib 

settlement pada sudut tegak lurus pertemuan antar rib settlement dan pada 

perpanjangan rib pembagi yang tegak lurus dengan rib settlement pada sisi dalam 

atau luar rib settlement. 

 Rib Pembagi, rib ini dibuat mengikuti denah ruangan dari bangunan yang dibuat 

dengan fungsi untuk mendukung dalam beban diatasnya. 

 Pelat Penutup, Pelat ini dibuat menutupi seluruh permukaan lantai dasar. Pelat 

penutup ini berfungsi untuk menyebarkan beban yang diterimanya dari kolom ke 

seluruh rib dan tanah urug di dalamnya. 

2. Perancangan pekerjaan urugan dan pemadatan 

Dalam pondasi KSLL setelah rib dikerjakan selanjutnya dilakukan pekerjaan 

pengurugan. Pengurugan dengan tanah dan sirtu dilakukan pada lubang bekas galian 

rib anti penurunan (rib settlement) bagian bawah sampai rata dibawah rib konstruksi 

atau pembagi. Pengurugan dilanjutkan pada lubang atau rongga antar rib sampai di 

bawah lapisan urugan pasir lalu diatasnya diurug dengan urugan pasir atau sirtu. 

Urugan tanah menggunakan tanah bekas galian atau tanah yang dari luar 

yang tidak mengandung bahan organik. Urugan dipadatkan lapis demi lapis dengan 

tamping rammer, setiap lapisan tidak boleh lebih tebal dari 20 cm. Pada umumnya 2 

s/d 3 lapis teratas harus melampaui batas 90% atau 95% kepadatan maksimum 

(standard proctor). 

 

2.7 PERHITUNGAN KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA 
2.7.1 Ketebalan Ekivalen Pada Konstruksi Sarang Laba-Laba 

 Didalam perhitungan tebal ekivalen Konstruksi Sarang Laba-Laba pengaruh 

dari perbaikan tanah = 0 
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Statis momen terhadap sisi atas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimana :  R  >  0,5a1 

         a1  =  lebar kolom 

         untuk R  ≤  0,5a1           te  =  hk 

 

2.7.2   Perkiraan Daya Dukung Tanah 
 Untuk Konstruksi Sarang Laba-Laba, perkiraan kapasitas daya dukung tanah 

ditentukan berdasarkan perumusan : 

 

 

Dimana : 

 qa pondasi rakit =  
n

qult    (n = angka keamanan = 3) 

 qult          =   c.Ncsc.ic.dc + g.Df.Nqsq.iq.dq + 0,5 g.B.Ngsg.ig.dg 

Untuk Ø  =  0, maka : 

 qult  =  5,14 c (1 + sc’ + dc’ + ic’) + q 

 B    =  jarak terkecil antara kolom 

 Df   =  kedalaman rib settlement KSLL 

 Nc, Nq, Ng   =  faktor-faktor kapasitas daya dukung Terzaghi 

 ic, iq, ig =  faktor-faktor inklinasi pembebanan 

 

  qa (KSLL) diambil 1,5 qa (pondasi rakit) karena bekerjanya faktor-faktor yang 

menguntungkan pada KSLL, dibandingkan pondasi rakit sebagai berikut : 

t)k8b(hRt

)tk4b(hRt
y

2

222






.π

.π
 

)eR)(t(2
12
1

xI
3.π  

3

.πR2
x12.I

et   

qa (KSLL)    =   1,5 . qa (pondasi rakit) 
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 Untuk beban dan luasan yang sama, KSLL memiliki kekakuan lebih tinggi daripada 

pondasi rakit. 

 Sistem pemadatan tanah yang efektif didalam KSLL ikut memperbaiki dan 

menambah kepadatan / meningkatkan daya dukung dari tanah pendukung. 

 Bekerjanya tegangan geser pada rib keliling terluar dari KSLL. 

 Penyebaran beban dimulai dari dasar pelat dibagian atas rib, yang menyebabkan 

tegangan yang timbul akibat beban sudah merata pada lapisan tanah pendukung. 

 KSLL memiliki kemampuan melindungi secara permanen stabilitas dari perbaikan 

tanah didalamnya. 

 

2.7.3  Perhitungan Tegangan Tanah Maksimum Yang Timbul 
Tegangan Tanah Maksimum dihitung dengan rumus : 

  

 

 
Dimana : 

R   = ∑P = Resultante dari gaya-gaya vertical dari beban-beban kolom dan beban-

beban dinding diatas KSLL. 

A    =  Luasan KSLL 

Ix,Iy  =  Momen inersia dari luasan KSLL terhadap sumbu x dan y 

Ix     =  
12

LB3

                Iy    =  
12
BL3

 

ex,ey =  Eksentrisitas dari gaya-gaya vertical terhadap titik pusat luasan pondasi 

x,y  =  Koordinat dari titik, dimana tegangan tanah ditinjau 

 

2.7.4 Perhitungan Rib Konstruksi 

a) Asumsi 

1. Tebal ekivalen maksimum diambil : 

 te (maks) = 0,7 hk 

 hk = tinggi rib konstruksi 

2. Proses penyebaran beban dimulai dari  ketinggian te diatas pelat KSLL 

3. Sudut penyebaran beban = 45° 

4. Penyebaran beban dianggap sudah merata pada jarak 0,50 m dibawah rib 

konstruksi. 

5. Diagram penyebaran beban membentuk limas terpancung 

)
I

e
I

e
A
1

R(oq
X

Y
Y

Y

X
X   
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b) Perhitungan Tinggi Rib Konstruksi ( hk ) 

    a,b = lebar kolom (meter) 

    F  = luas daerah penyebaran beban  

    = (a + 3,4 hk + 1) (b + 3,4 hk + 1) 

   Keseimbangan Beban : 

  P  = F.q0 = q0 (a + 3,4 hk + 1) (b + 3,4 hk + 1) 

   qo  = tegangan yang bekerja pada lapisan tanah yang ditinjau 

   qa  = tegangan ijin 

   Untuk qo = qa, maka : 

 P  = F.qa 

    = qa (a + 3,4 hki + 1) (b + 3,4 hki + 1) 

 Dari persamaan di atas akan didapatkan hki atau tinggi rib konstruksi ideal di 

mana beban terdistribusi habis. 

 Untuk memperoleh desain yang ekonomis atau menggunakan pembesian 

minimum, ditentukan : 

   hk   =  0,8 hki  

  maka,   q0  =  
)14,3)(1  kihbkih 3,4(a

P
 

       P1  =  qa (a + 3,4 hk + 1) (b + 3,4 hk + 1) 

   Dimana  P1   =  sebagian dari beban yang terdistribusi habis 

      Ps   =  P - P1 

      Ps   =  Psisa  

 

 
Gambar 2.22  Luasan Daerah Penyebaran Beban Sebelum memikul Momen 
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c) Dimensi dan Penulangan Rib Konstruksi 

  Luas penyebaran 
aq

p
1F   

 
Gambar 2.23  Luasan Daerah Penyebaran Beban setelah Memikul Momen 

 

 

 

  Dari persamaan diatas didapat c : 

   c  =  lebar beban yang dianggap memikul momen 

   c
2
1

.
n
p

M   

   dimana, n = jumlah rib (pada umumnya 8) 
 Dengan momen tersebut, biasanya didapat pembesian minimum 

 

2.7.5 Perhitungan Pelat 

 
Gambar 2.24  Pembebanan Lajur pada Pelat selebar C 

1)2c3,4h1)(b2c3,4h(aqP kka   
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 Beban yang diperhitungkan  =  qa 

 Lebar pelat yang ditinjau  =  c 
 Bentang pelat = jarak antar rib 

 Dengan pembebanan lajur (sebesar c), akan diperoleh dimensi dan pembesian 

pelat yang minimum 

 
2.7.6 Kontrol KSLL 
1. Kontrol Pons (Geser) 

a) Asumsi 

 Dalam perhitungan kontrol terhadap pons, yang diperhitungkan hanya kekuatan 

konstruksi betonnya saja. 

 Bidang geser (pons) berada pada jarak 0,7 hk dari sisi luar kolom. 

b) Perhitungan 

  2t )kh 2,8b(a  .bkn.h )geser(ponsF   

 t = tebal pelat 

  kontrol : Fτ ≤ p 


