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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
1.1. TINJAUAN UMUM 

Kota Tarakan terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut 

adalah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan  Utara.  Luas 

wilayah Kota Tarakan adalah ±657,33 km2 yang terdiri  dari daratan seluas ±250,8 km2 

dan lautan seluas ±406,53 km2 .  

Kota Tarakan terletak dibagian Utara Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang 

merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Utara Kalimantan Timur 

yang dibatasi oleh  : 

1. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  pesisir  pantai  Kecamatan  Pulau  Bunyu 

Kabupaten Bulungan. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan  Tanjung  Palas  

Kabupaten  Bulungan. 

3. Sebelah Timur berbatasan  dengan  Kecamatan Pulau Bunyu  Kabupaten  Bulungan  

Sebelah Barat berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Sesayap Kabupaten 

Bulungan. 

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tarakan saat ini memiliki wilayah tanggung 

jawab terhadap 3 wilayah tingkat II masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten 

Berau, dan Kota Tarakan yang semuanya berada dalam satu wilayah propinsi Kalimantan 

Timur. 

Ditinjau dari aspek strategis pertahanan, maka letak Lanal yang berada di garis 

perbatasan dengan negara tetangga sangat bernilai penting sebagai pangkalan Aju Unsur-

unsur KRI terutama jika dikaitkan dengan kemungkinan ancaman, dan potensi konflik 

yang terjadi di perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Malaysia. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

Ditinjau dari aspek strategis pertahanan posisi geografis Lanal Tarakan berada di garis 

berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia) menyebabkan Lanal Tarakan 

sebagai salah satu pangkalan terdepan di lingkungan TNI AL. Dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok Lanal Tarakan untuk mendukung unsur-unsur operasional TNI AL berupa 

KRI / KAL diperlukan Fasilitas Labuh berupa Dermaga, dan sarana prasarana pendukung 

pangkalan lainnya. Lanal Tarakan berada di sebelah Timur Pulau Tarakan yang 
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berhadapan langsung dengan Selat Makasar, untuk melaksanakan penegakan hukum dan 

kedaulatan di laut dibutuhkan kehadiran unsur-unsur KRI.  

Sampai dengan tahun 2008, Lanal Tarakan belum memiliki Dermaga yang dapat 

disandari KRI, sehingga unsur KRI yang sandar masih menggunakan Dermaga Pelindo. 

Dihadapkan kondisi di atas maka diperlukan pembangunan fasilitas labuh berupa 

Dermaga di Lanal Tarakan yang memenuhi standar TNI AL. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan Perencanaan Pembangunan Dermaga Lanal (Pangkalan TNI 

Angkatan Laut) Tarakan - Kalimantan Timur ini adalah :

 Ditinjau dari segi penyelengaraannya, Pelabuhan Dermaga Lanal Tarakan merupakan 

pelabuhan khusus dimana digunakan untuk kepentingan TNI AL dalam menjaga 

keamanan di wilayah Indonesia.   

 Pelabuhan Dermaga Lanal Tarakan direncanakan sebagai pelabuhan perintis (Feeder 

Port), dimana dermaga mampu digunakan oleh jenis Kapal KRI yang berbobot 

sampai dengan 12.000 DWT, dan berfungsi sebagai Pelabuhan Militer. 

 Sebagai fungsi Pelabuhan Militer, diharapkan mempunyai wilayah perairan yang 

cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal, dengan letak bangunan 

cukup terpisah. 

 

1.4. PETA LOKASI 

Perairan Tarakan terletak di wilayah pulau Tarakan  Propinsi Kalimantan Timur. 

Tarakan  berada pada posisi 03014’30” s/d 03025’00” Lintang Utara serta diantara 

117031’45” s/d 117038’00” Bujur Timur. Lokasi Rencana Pembangunan Dermaga Lanal 

Tarakan terletak di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Dermaga Lanal Tarakan 

 

 
Gambar 1.1 : Lokasi Dermaga Lanal Tarakan – Kaltim 

 

1.5. TINJAUAN PERENCANAAN 

Pada perencanaan Dermaga Lanal Tarakan, dititik beratkan pada perencanaan fasilitas 

dasar pelabuhan yang mendukung peningkatan kinerja pelabuhan. 

Tinjauan perencanaan diantaranya : 

 Perencanaan dermaga. 

 Perencanaan fender, dan alat penambat (boulder). 

 Perencanaan trestle. 

 Perencanaan causeway. 

 Perencanaan tembok pantai (revitment), dan pemecah/penahan gelombang (break 

water). 

 Perencanaan sarana, dan prasarana. 

 Perencanaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan. 

 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 

 Gambar Perncanaan 

 Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 Net Work  Planning (NWP).  

 Time schedule.  

 Kurva “S” 

PULAU KALIMANTAN 

PULAU TARAKAN 
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

 Laporan Tugas Akhir ini tersusun dari beberapa bab, yang di dalamnya terdapat 

beberapa sub bab. Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum, latar belakang, maksud dan tujuan, 

peta lokasi proyek Dermaga Lanal Tarakan dan tinjauan perencanaan. 

 

BAB II   : STUDI PUSTAKA 

Bab ini berisi dasar-dasar perencanaan, uraian tentang pengenalan fasilitas 

pelabuhan, rumus-rumus yang dipergunakan, peraturan-peraturan maupun 

standar-standar yang diperlukan baik dalam tahap perencanaan maupun 

perhitungan konstruksi. 

 

BAB III  : METODOLOGI 

Bab ini berisi tentang metode-metode yang dipakai mulai dari tahap 

pembuatan diagram alir perencanaan (flow chart), tahap persiapan, tahap 

pengumpulan data, tahap analisis data, tahap perencanaan layout bangunan 

dan tahap gambar konstruksi.  

 

BAB IV    :  ANALISA DATA 

Bab ini berisi tentang data yang diperoleh diolah dan dianalisis menjadi data-

data yang siap dipakai untuk keperluan perencanaan, dan perhitungan 

konstruksi fasilitas dasar pelabuhan (dermaga, alur pelayaran, kolam 

pelabuhan, fender dan boulder, causeway, trestle, revietment, break water).  

 

BAB V  : PERENCANAAN  

Bab ini membahas perencanaan dan perhitungan konstruksi fasilitas dasar 

pelabuhan (dermaga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, fender dan boulder, 

causeway, trestle, revietment, break water). 

 

BAB VI  : SPESIFIKASI TEKNIS 

Bab ini berisi tentang syarat-syarat teknis yang terkait dengan pekerjaan 

tersebut. 
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BAB VII   : RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Bab ini berisi harga satuan upah dan bahan, daftar analisa harga satuan, time 

schedule (kurva “S”), network planning dan perhitungan volume. 

 

BAB VIII  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil perhitungan dan 

perencanaan Dermaga Lanal Tarakan – Kaltim. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

  
2.1. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam perencanaan suatu pekerjaan kontruksi dibutuhkan dasar-dasar perencanaan 

agar dapat diketahui spesifikasi yang menjadi acuan dalam perhitungan dan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan. 

Dasar-dasar perencanaan dibutuhkan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perencanaan tersebut, masalah-masalah yang akan dihadapi dan cara 

penyelesaiannya. 

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dituntut 

adanya perencanaan yang matang dengan dasar-dasar perencanaan yang baik. 

Secara umum dermaga (pier), adalah bangunan pelabuhan yang digunakan untuk 

merapat dan menambatkannya kapal. Ada dua macam dermaga yaitu yang berada di garis 

pantai dan sejajar dengan pantai yang disebut quai atau  wharf dan yang menjorok (tegak 

lurus) dengan pantai disebut pier. 

 

2.2. MACAM-MACAM PELABUHAN 

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk 

menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. 

Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan 

membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. 

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang tergantung pada sudut 

tinjauannya, yaitu dari segi penyelenggaraannya, pengusahaannya, fungsi dalam 

perdagangan nasional dan internasional, segi kegunaan dan letak geografisnya. 

2.2.1. Ditinjau dari segi penyelengaraannya 

a. Pelabuhan umum 

Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan 

masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh 

Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik 

negara yang didirikan untuk maksud tersebut. 

b. Pelabuhan khusus 

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna 

menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk 
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kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin Pemerintah 

maupun swasta. 

2.2.2. Ditinjau dari segi pengusahaanya 

a. Pelabuhah yang diusahakan 

Pelabuhan ini sengaja untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan 

oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar 

muat barang, menaik-turunkan penumpang serta kegiatan lainnya. 

b. Pelabuhan yang tidak diusahakan 

Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgahan kapal/perahu, tampa 

fasilitas bongkar-muat, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini umumnya 

pelabuhan kecil dan biasa disebut bandar (harbour). 

2.2.3. Ditinjau dari fungsinya dalam perdagangan nasional dan internasional 

a. Pelabuhan laut 

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal 

berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan besar dan 

ramai dikunjungi oleh kapal-kapal samudra. 

b. Pelabuhan pantai 

Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan 

dalam dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing. 

Kapal asing dapat masuk ke pelabuhan ini dengan meminta ijin terlebih 

dahulu. 

2.2.4. Ditinjau dari segi penggunaanya 

a. Pelabuhan ikan 

b. Pelabuhan minyak 

c. Pelabuhan barang 

d. Pelabuhan penumpang 

e. Pelabuhan campuran 

f. Pelabuhan militer 

2.2.5. Ditinjau menurut letak geografis 

Menurut letak geografisnya, pelabuhan dapat dibedakan menjadi pelabuhan 

alam, buatan atau semi alam. 

a. Pelabuhan alam 

Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi dari badai 

dan gelombang secara alam. 
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b. Pelabuhan buatan 

Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari 

pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang 

(breakwater). Pemecah gelombang ini membuat daerah perairan tertutup dari 

laut dan hanya dihubungkan oleh suatu celah (mulut pelabuhan) untuk keluar 

masuknya kapal. Di dalam daerah tersebut dilengkapi dengan alat penambat. 

Bangunan ini dibuat mulai dari pantai dan menjorok ke laut sehingga 

gelombang yang menjalar ke pantai terhalang aleh bangunan tersebut. 

2.2.6. Pelabuhan semi alam 

Pelabuhan ini merupakan campuran dari kedua tipe di atas. Misalnya 

pelabuhan yang terlindungi oleh lidah pantai dan perlindungan buatan hanya pada 

jalur masuk.  

 

2.3. PELABUHAN MILITER 

2.3.1. Definisi Pelabuhan Militer 

Pelabuhan militer adalah pelabuhan yang khusus digunakan untuk keperluan 

militer, pertahanan/keamanan negara. Pelabuhan militer harus mempunyai daerah 

pearairan yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal 

perang dan agar letak bangunan cukup terpisah. Konstruksi tambatan maupun 

dermaga hampir sama dengan pelabuhan barang, hanya saja situasi dan 

perlengkapannya agak lain. Pada pelabuhan barang letak/kegunaan harus seifisien 

mungkin, sedangkan pada pelabuhan militer bangunan-bangunan pelabuhan harus 

dipisah-pisah yang letaknya agak berjauhan. 

2.3.2. Fungsi Pelabuhan Militer 

Fungsi pokok dari pelabuhan militer adalah untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan wilayah laut negara. 

2.3.3. Fasilitas Pelabuhan Militer 

Dalam perencanaan pelabuhan  harus diperhatikan beberapa fasilitas untuk 

menunjang kelancaran dari fungsi pelabuhan tersebut, adapun beberapa fasilitas 

itu adalah sebagai berikut : 

a. Fasilitas Pokok (Basic Facilities) 

Fasilitas dasar merupakan fasilitas pokok yang harus ada dan berfungsi 

untuk melindungi pelabuhan dari gangguan alam, tempat bongkar muat 

(loading & unloading), dan memuat perbekalan serta tempat labuh kapal-

kapal.  
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Fasilitas dasar ini meliputi : 

1) Pemecah gelombang dan kolam pelabuhan  

2) Alur pelayaran 

3) Dermaga, dan dermaga tambat 

4) Areal daratan pelabuhan  

5) Jaringan jalan  

6) Jaringan drainase 

7) Jaringan mekanikal & elektrikal (ME) 

b. Fasilitas Fungsional 

Fasilitas ini berfungsi untuk memberikan pelayanan yang diperlukan untuk 

kegiatan operasional pelabuhan, yang meliputi fasilitas-fasilitas sebagai 

berikut : 

1) Fasilitas tambat labuh 

 Trestle 

 Bolard 

 Penerangan 

 Jaringan Power supply 

 Pemadam kebakaran 

2) Fasilitas perbekalan 

 Gudang khusus kemiliteran AL 

 Tangki BBM 

 Instalasi air bersih 

 Kios / Toserba 

 ATM atau Mini Bank 

3) Fasilitas pemeliharaan/perbaikan 

 Gudang/garasi alat berat 

 Bengkel 

 Graving Dock /slipway 

 Tower Crane atau mobile crane 

 Pelataran perbaikan  

4) Perkantoran 

5) Mess tentara 

6) Balai pertemuan  

7) Instalasi listrik 

8) Sarana komunikasi 
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9) Fasilitas pendukung yang meliputi : 

 Gedung utilitas 

 Rumah pompa 

 Rumah jaga 

 Gudang perlengkapan 

 Gudang genset 

 Pagar keliling 

 

2.4. HIDRO-OSEANOGRAFI 

2.4.1. Angin 

Sirkulasi udara yang kurang lebih sejajar dengan permukaan bumi disebut 

angin. Gerakan udara ini disebabkan oleh perubahan temperatur atmosfer. Pada 

waktu udara dipanasi, rapat massanya berkurang, yang berakibat naiknya udara 

tersebut yang kemudian diganti oleh udara yang lebih dingin di sekitarnya. 

Perubahan temperatur di atmosfer disebabkan oleh perbedaan penyerapan panas 

oleh tanah dan air, atau perbedaan panas di gunung dan lembah, atau perubahan 

yang disebabkan oleh siang dan malam, atau perbedaan suhu pada belahan bumi 

bagian utara dan selatan karena adanya musim dingin dan panas. Daratan lebih 

cepat menerima panas daripada air (laut) dan sebaliknya daratan juga lebih cepat 

melepaskan panas. Oleh karena itu pada waktu siang hari daratan lebih panas 

daripada laut. Udara di atas daratan akan naik dan diganti oleh udara dari laut, 

sehingga terjadi angin laut. Sebaliknya, pada waktu malam hari daratan lebih 

dingin daripada laut, udara di atas laut akan naik dan diganti oleh udara dari 

daratan sehingga terjasi angin darat. 

Kecepatan angin diukur dengan anemometer. Apabila tidak tersedia 

anemometer, kecepatan angin dapat diperkirakan berdasarkan keadaan lingkungan 

dengan menggunakan skala Beaufort, seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini 

(Tabel 2.1). Kecepatan angin biasanya dinyatakan dalam knot, satu knot aadalah 

panjang satu menit garis bujur melalui khatulistiwa yang ditempuh dalam satu 

jam, atau 1 knot = 1,852 km/jam. 
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Tabel 2.1 : Skala Beaufort 

Tingkat Sifat Angin Keadaan 
Lingkungan 

Kecepatan 
Angin  
(knot) 

Tekanan 
Angin  

(kg/m²) 
0 Sunyi (Calm) Tidak ada angin, asap 

mengepul 
0 – 1 0,2 

1 Angin sepoi Arah angin terlihat 
pada arah asap, tidak 
ada bendera angin 

1 – 3 0,8 

2 Angin sangat 
lemah 

Angin terasa pada 
muka, daun rindang 
bergerak 

4 – 6 3,5 

3 Angin lemah Daun/ranting terus 
menerus bergerak 

7 – 10 8,1 

4 Angin 
sedang 

Debu/kertas tertiup, 
ranting dan cabang 
kecil bergerak 

11 – 16 15,7 

5 Angin agak 
kuat 

Pohon kecil bergerak, 
buih putih di laut 

17 – 21 26,6 

6 Angin kuat Dahan besar bergerak, 
suara mendesir kawat 
telpon 

22 – 27 41,0 

7 Angin 
kencang 

Pohon seluruhnya 
bergerak, perjalanan di 
luar sukar 

28 – 33 60,1 

8 Angin sangat 
kuat 

Ranting pohon patah, 
berjalan menentang 
angin 

24 – 40 83,2 

9 Badai Kerusakan kecil pada 
rumah, genteng tertiup 
dan terlempar 

41 – 47 102,5 

10 Badai kuat Pohon tumbang, 
kerusakan besah pada 
rumah 

48 – 55 147,5 

11 Angin ribut Kerusakan karena 
badai terdapat di 
daerah luas 

56 – 63 188,0 

12 Angin topan Pohon besar tumbang, 
rumah rusak berat 

64 213,0 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 

 

Dengan pencatatan angin jam-jaman akan dapat diketahui angin dengan 

kecepatan tertentu dan durasinya, kecepatan angin maksimum, arah angin dan 

dapat pula dihitung kecepatan rerata harian. 

Kadang-kadang kecepatan angin disajikan dalam bentuk rerata harian, 

kecepatan maksimum dan arah angin. Arah angin diukur terhadapa arah utara (0°). 

Untuk perencanaan pelabuhan data angin jam-jaman akan lebih baik 

dibanding dalam bentuk rerata harian. Di dalam peramalan gelombang diperlukan 
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data kecepatan angin dan durasinya. Dari data angin rerata harian tidak dapat 

diketahui durasi angin, sementara apabila digunakan kecepatan rerata nilainya 

menjadi kecil. 

Jumlah data angin dalam bentuk jam-jaman dan rerata harian untuk beberapa 

tahun pengamatan adalah sangat besar. Untuk itu data tersebut harus diolah dan 

disajikan dalam bentuk tabel (ringkasan) atau diagram yang disebut mawar angin 

(windrose). Penyajian tersebut dapat diberikan dalam bentuk bulanan, tahunan 

atau untuk beberapa tahun pencatatan. Dengan tabel atau mawar angin tersebut 

maka karakteristik angin dapat dibaca dengan cepat. Tabel di bawah ini (Tabel 

2.2) adalah contoh penyajian data angin dalam bentuk tabel dari pencatatan angin 

di lapangan. Sedangkan gambar di bawah ini (Gambar 2.1) adalah contoh mawar 

angin yang dibuat berdasarkan data dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 : Data Prosentase Kejadian Angin tahun 1996 – 2008 

KECEPATAN 

(KNOT) 

ARAH ANGIN 

U TL T Tg S BD B BL 

0 – 2,5 0.72% 

2,5 - 5 2,16% 0,72% 0,72% 0,00% 20,14% 0,00% 0,00% 0,72% 

5 - 7,5 8,63% 0,72% 2,88% 0,00% 23,74% 6,47% 5,76% 3,60% 

7,5 - 10 0,72% 0,00% 1,44% 0,00% 10,79% 2,16% 5,76% 0,72% 

10 – 12,5 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tabel dan gambar tersebut menunjukkan prosentase kejadian angin dengan 

kecepatan tertentu dari berbagai arah dalam periode waktu pencatatan. Sebagai 

contoh kejadian angin dengan kecepatan 5 - 7,5 knot dari arah utara adalah 8,63% 

dari 12 tahun pencatatan. 
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Gambar 2.1 : Mawar angin 

 

Dalam gambar tersebut garis-garis radial adalah arah angin dan tiap lingkaran 

menunjukkan prosentase kejadian angin dalam periode waktu pengukuran. 

2.4.2. Pasang Surut 

Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena 

adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan trhadap 

massa air laut di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa 

matahari, tetapi jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya 

tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. 

Pengetahuan tentang pasang surut adalah penting di dalam perencanaan 

dermaga. Elevasi muka air tertinggi (pasang) dan terendah (surut) sangat penting 

untuk merencanakan bangunan-bangunan pelabuhan. Sebagai contoh, elevasi 

puncak bangunan pemecah gelombang, dermaga dan sebagainya ditentukan oleh 

elavasi muka air pasang, sementara kedalaman alur pelayaran/pelabuhan 

ditentukan oleh muka air surut. 

a. Beberapa Tipe Pasang Surut 

Bentuk pasang surut di berbagai daerah tidak sama. Di suatu daerah dalam 

satu hari dapat terjadi satu kali atau dua kali pasang surut. Secara umum 

pasang surut di berbagai daerah dapat dibedakan dalam empat tipe, yaitu 
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pasang surut harian tunggal (diurnal tide), harian ganda (semi diurnal tide) 

dan dua jenis campuran. 

1) Pasang surut harian ganda (semi diurnal tide) 

Dalam suatu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut 

dengan tinggi yang hampir sama dan pasang surut terjadi secara berurutan 

secara teratur. 

2) Pasang surut harian ganda (diurnal tide) 

Dalam suatu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut. 

3) Pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing 

semidiurnal) 

Dalam suatu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut, 

tetapi tinggi dan periodenya berbeda. 

4) Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing 

diurnal) 

Pada tipe ini dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali 

air surut, tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali 

pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. 
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Gambar 2.2 : Tipe pasang surut
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b. Pasang Surut Purnama dan Perbani 

Proses terjadinya pasang surut purnama dan perbani dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Dengan adanya gaya tarik bulan dan matahari maka lapisan 

air yang semula berbentuk bola berubah menjadi ellips. Karena peredaran 

bumi dan bulan pada orbitnya, maka posisi bumi, bulan dan matahari selalu 

berubah setiap saat. Revolusi bulan terhadap bumi ditempuh dalam waktu 29,5 

hari (jumlah hari dalam satu bulan menurut kalender tahun kamariah, yaitu 

tahun yang didasarkan pada peredaran bulan). Pada setiap sekitar tanggal 1 

dan 15 (bulan muda dan purnama) posisi bumi, bulan dan matahari kira-kira 

berada pada satu garis lurus, sehingga gaya tarik bulan dan matahari terhadap 

bumi saling memperkuat. Dalam keadaan ini terjadi pasang surut purnama 

(pasang besar, spring tide), di mana tinggi pasang surut sangat besar 

disbanding pada hari-hari yang lain. Sedang pada sekitar tanggal 7 dan 21 

(seperempat dan tiga perempat revolusi bulam terhadap bumi) di mana bulan 

dan matahari membentuk sudut siku-siku terhadap bumi, maka gaya tarik 

bulan terhadap bumi saling menggurangi. Dalam keadaan ini terjadi pasang 

surut perbani (pasang kecil, neap tide), di mana tinggi pasang surut kecil 

dibanding dengan hari-hari yang lain. 

 
Gambar 2.3 : Kedudukan bumi-bulan-matahari saat pasang purnama (a) dan 

pasang perbani (b) 
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Gambar 2.4 : Variasi pasang surut karena perubahan tata letak 

bumi-bulan-matahari 

 

c. Beberapa Definisi Elevasi Muka Air 

Mengingat muka air laut selalu berubah setiap saat, maka diperlukan suatu 

elevasi yang ditetapkan berdasar data pasang surut, yang dapat digunakan 

sebagai pedoman di dalam perencanaan suatu pelabuhan. 

1) Muka air tinggi (high water level), muka air tertinggi yang dicapai pada 

saat air pasang dalam satu siklus pasang surut. 

2) Muka air rendah (low water level), kedudukan air terendah yang dicapai 

pada saat air surut dalam satu siklus pasang surut. 

3) Muka air tinggi rerata (mean high water level, MHWL), adalah rerata dari 

muka air tinggi selama periode 19 tahun. 

4) Muka air rendah rerata (mean low water level, MLWL), adalah rerata dari 

muka air rendah selama periode 19 tahun. 

5) Muka air laut rerata (mean sea level, MSL), adalah muka air rerata antara 

muka air tinggi rerata dan muka air rendah rerata. Elevasi ini digunakan 

sebgai referensi untuk elevasi daratan. 

6) Muka air tinggi tertinggi (highest high water level, HHWL), adalah air 

tertinggi pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 
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7) Muka air rendah terendah (lowest low water level, LLWL), adalah air 

terendah pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

8) Higher high water level, adalah air tertinggi dari dua air tinggi dalam satu 

hari, seperti dalam pasang surut tipe campuran. 

9) Lower low water level, adalah air terendah dari dua air rendah dalam satu 

hari. 

Bebrapa definisi muka air tersebut banyak digunakan dalam perencanaan 

bangunan-bangunan pelabuhan, misalnya MHWL digunakan untuk 

menentukan elevasi puncak pemecah gelombang, dermaga, panjang rantai 

pelampung penambat dan sebagainya. Sedangkan LLWL diperlukan untuk 

menentukan kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan. 

d. Elevasi Muka Air Rencana 

Di dalam perencanaan pelabuhan diperlukan data pengamatan pasang surut 

minimal selama 15 hari yang digunakan untuk menentukan elevasi muka air 

rencana. Dengan penganatan selama 15 hari tersebut telah tercakup satu siklus 

pasang surut yang meliputi pasang purnama dan perbani. Pengamatan lebih 

lama (30 hari atau lebih) akan memberikan data yang lebih lengkap. 

Pengamatan muka air dapat menggunakan alat otomatis (aoutomatic water 

level recorder) atau secara manual dengan menggunakan bak ukur dengan 

interval pengamatan setip jam, siang dan malam. Untuk dapat melakukan 

pembacaan dengan baik tanpa terpengaruh gelombang, biasanya pengamatan 

dilakukan di tempat terlindung, seperti muara atau teluk. 

Dari data pengamatan pasang surtu dapat diramalkan pasang surut untuk 

periode berikutnya dengan menggunakan metode Admiralty atau metode 

kuadrat terkecil (least square method). 






  

 

Gambar 2.
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Gambar 2.5 : Kurva pasang surut dan beberapa elevasi muka air

 

: Kurva pasang surut dan beberapa elevasi muka air
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2.4.3. Gelombang 

Gelombang merupakan faktor penting di dalam perencanaan pelabuhan. 

Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh angin (gelombang angin), gaya tarik 

matahari dan bulan (pasang surut), letusan gunung berapi atau gempa di laut 

(tsunami), kapal yang bergerak dan sebagainya. 

Di antara beberapa bentuk gelombang tersebut yang paling penting dalam 

perencanaan pelabuhan adalah gelombang angin dan pasang surut. Tsunami 

adalah gelombang yang sangat besar yang apabila sampai di pantai akan 

menghancurkan bangunan-bangunan di daerah tersebut. Tetapi karena tsunami ini 

jarang terjadi, maka bangunan-bangunan pelabuhan tidak direncanakan 

berdasarkan tsunami. Perencanaan bangunan dengan memperhitungkan tsunami 

akan memberikan dimensi bangunan yang sangat besar, sehingga pekerjaan 

menjadi sangat mahal. 

Gelombang yang digunakan untuk merencanakan bangunan-bangunan 

pelabuhan seperti pemecah gelombang, studi ketenangan di pelabuhan, dan 

fasilitas-fasilitas pelabuhan lainnya. Gelombang tersebut akan menimbulkan gaya-

gaya yang bekerja pada bangunan pelabuhan. Selain itu gelombang juga bisa 

menimbulkan arus dant transpor sediman di daerah pantai. Layout pelabuhan 

harus direncanakan sedemikian rupa sehingga sedimentasi di pelabuhan dapat 

dihindari. 

Pada umumnya gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit 

digambarkan secara matematis karena ketidak-linieran, tiga dimensi dan 

mempunyai bentuk yang random (suatu deret gelombang mempunyai tinggi dan 

periode berbeda). Beberapa teori yang ada hanya menggambarkan bentuk 

gelombang yang sederhana dan merupakan pendekatan gelombang alam. Ada 

beberapa teori dengan berbagai derajat kekompleksan dan ketelitian untuk 

menggambarkan gelombang di alam, di antaranya adalah teori Airy, Strokes, 

Gerstner, Mich, Knoidal dan tunggal. 

Teori paling sederhana adalah teori gelombang Airy, yang juga disebut teori 

gelombang linier atau teori gelombang amplitudo kecil, yang pertama kali 

dikemukakan oleh Airy pada tahun 1945. Selain mudah dipahami, teori tersebut 

sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pelabuhan. 

a. Teori Gelombang Air 

Berikut ini adalah hanya beberapa karakteristik gelombang Airy yang 

natinya akan banyak berkaitan dalam hitungan-hitungan perencanaan. Gambar 
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di bawah ini menunjukkan suatu gelombang yang berada pada system 

koordinat x,y. gelombang menjalar pada arah sumbu x. 

 

 
Gambar 2.6 : Definisi gelombang 

 

Dalam gambar tersebut gelombang bergerak dengan cepat rambat C di air 

dengan kedalaman d. dalam hal ini yang bergerak (merambat) hanya bentuk 

(profil) muka airnya. Tidak seperti dalam aliran air di sungai di mana partikel 

(massa) air bergerak searah aliran, pada gelombang partikel air bergerak 

dalam satu orbit tertutup sehingga tidak bergerak maju. Suatu pelampung yang 

berada di laut hanya bergerak naik turun mengikuti gelombang dan tidak 

berpindah (dalam arah penjalaran) dari tempatnya semula. Posisi partikel 

setiap saat selama gerak orbit tersebut diberikan oleh koordinat horizontal (�) 

dan vertical (ε) terhadap pusat orbit. Komponen kecepatan vertical pada setiap 

saat adalah u dan v, dan elevasi muka air terhadap muka air diam (sumbu x) di 

setiap titil adalah η. 

1) Profil muka air 

Profil muka air merupakan fungsi ruang (x) dan waktu (t) yang 

mempunyai bentuk berikut ini : 

�(�, �) = �
�

���(�� − ��)      (2.1) 

Persamaan di atas Persamaan (2.1) menunjukkan fluktuasi muka air 

adalah periodic terhadap x dan t, dan merupakan gelombang sinusoidal dan 

progresif yang menjalar dalam arah sumbu x  positip. 



 

22 

Gambar di bawah Gambar (2.7) ini menunjukkan bentuk gelombang 

dari persamaan (2.1) untuk nilai 4 dan nilai t yaitu t0 = 0, t1 = �
�
, t2 = �

�
, t3 = 

��
�

; dengan T adalah periode gelombang. Profil 1, 2, 3 dan 4 adalah sesuai 

dengan perubahan waktu gelombang menjalar dalam arah sumbu x dengan 

cepat rambat L/T, dengan L adalah panjang gelombang. Penjalaran tersebut 

terlihat dari bergesernya puncak gelombang, dari kiri ke kanan sesuai 

dengan perubahan waktu. 

 
Gambar 2.7 : Profil muka air karena adanya gelombang 

 

2) Cepat rambat dan panjang gelombang 

Cepat rambat (C) dan panjang gelombang (L) diberikan oleh 

persamaan berikut ini : 

� = ��
��

���ℎ ���
�

=  ��
��

tanh ��    (2.2) 

� = ��²
��

���ℎ ���
�

=  ��²
��

tanh ��    (2.3) 

Jika kedalaman air dan periode gelombang diketahui, maka dengan 

cara coba-banding (iterasi) akan didapat panjang gelombang L. 

3) Klasifikasi gelombang menurut kedalaman relatif 

Berdasarkan kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman 

air d dan panjang gelombang L, (d/L), gelombang dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga macam yaitu : 

 Gelombang di laut dangkal jika    d/L < 1/20 

 Gelombang di laut transisi jika     1/20 < d/L < 1/2 

 Gelombang di laut dalam jika    d/L < ½ 

Klasifikasi ini dilakukan untuk menyerdehanakan rumus-rumus 

gelombang. 
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Apabila kedalaman relatif d/L adalah lebih besar dari 0,5 nilai tanh 

(2πd/L) = 1,0 sehingga persamaan (2.2) dan (2.3) menjadi (untuk g = 

9,81m/d²) : 

�� = ��
��

= 1,56 �       (2.4) 

�� = ��²
��

= 1,56 �²      (2.5) 

Indeks o menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut adalah untuk kondisi 

di laut dalam. 

Apabila kedalaman relatif kurang dari 1/20, nikai tanh (2πd/L) = 2πd/L 

sehingga persamaan (2.4) dan (2.5) menjadi : 

C = ���        (2.6) 

L = ��� T       (2.7) 

Di laut dangkal, cepat rambat dan panjang gelombang hanya 

tergantung pada kedalamannya. 

Untuk kondisi gelombang di laut transisi, yaitu apabila 1/20 , d/L < ½, 

cepat rambat dan panjang gelombang dihitung dengan menggunakan 

persamaan (2.2) dan (2.3). 

Terdapat hubungan antara panjang gelombang di laut dan di suatu 

lokasi yang ditinjau, yaitu : 
�
�

tanh( ���
�

) =  �
��

       (2.8) 

Persamaan (2.8) dapat digunakan untuk menghitung panjang 

gelombang di setiap kedalaman, apabila panjang gelombang di laut dalam 

diketahui. Penyelesaian persamaan (2.8) sangat sulit karena diperlukan 

iterasi yang panjang. Untuk memudahkan hitungan telah dibuat tabel. 

Dalam tabel tersebut juga diberikan beberapa fungsi yang akan banyak 

digunakan dalam hitungan gelombang. 

4) Kecepatan partikel air 

Komponen horizontal dan vertical dari kecepatan dan percepatan 

partikel mempunyai bentuk berikut ini : 

� = ���
�

�  ���� �(���)
���� ��

cos(�� − ��)       (2.9) 

� = ���
�

�  ���� �(���)
���� ��

sin(�� − ��)       (2.10) 

�� = ���²�
�²

�  ���� �(���)
���� ��

sin(�� − ��)       (2.11) 

�� = ���²�
�²

�  ���� �(���)
���� ��

cos(�� − ��)       (2.12) 



Kecepatan partikel maksimum terjadi pada permukaan air dan 

berkurang dengan kedalaman sampai akhirnya nol pada kedalaman relatif 

d/L = 0,5, 

Gambar 2.

5) Perpindahan partik

Ordinat horizontal dan vertikal dari gerak orbit partikel terhadap pusat 

orbit diberikan oleh bentuk berikut ini :

� = − �
�

 ���

� = �
�

 ����
���

Selama

partikel mengalami perubahan bentuk seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar (2.

kedalamandi laut dalam. Di laut transisi dan dangkal l

berbentuk ellips. Semakin besar kedalaman bentuk ellips semakin pipih, 

dan dasar gerak partikel adalah horizontal.

 

 

Kecepatan partikel maksimum terjadi pada permukaan air dan 

berkurang dengan kedalaman sampai akhirnya nol pada kedalaman relatif 

d/L = 0,5, seperti terlihat dalam Gambar (2.8). 

Gambar 2.8 : Distribusi kecepatan partikel pada kedalaman

 

Perpindahan partikel 

Ordinat horizontal dan vertikal dari gerak orbit partikel terhadap pusat 

orbit diberikan oleh bentuk berikut ini : 
���� �(���)

���� ��
���(�� − ��)       

� �(���)
���� ��

���(�� − ��)        

Selama penjalaran gelombang dari laut dalam ke laut dangkal, orbit 

partikel mengalami perubahan bentuk seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar (2.9). Orbit perpindahan partikel berbentuk lingkaran pada seluruh 

kedalamandi laut dalam. Di laut transisi dan dangkal l

berbentuk ellips. Semakin besar kedalaman bentuk ellips semakin pipih, 

dan dasar gerak partikel adalah horizontal. 

 

Kecepatan partikel maksimum terjadi pada permukaan air dan 

berkurang dengan kedalaman sampai akhirnya nol pada kedalaman relatif 

 
: Distribusi kecepatan partikel pada kedalaman 

Ordinat horizontal dan vertikal dari gerak orbit partikel terhadap pusat 

 (2.13) 

 (2.14) 

penjalaran gelombang dari laut dalam ke laut dangkal, orbit 

partikel mengalami perubahan bentuk seperti yang ditunjukkan dalam 

). Orbit perpindahan partikel berbentuk lingkaran pada seluruh 

kedalamandi laut dalam. Di laut transisi dan dangkal lintasan partikel 

berbentuk ellips. Semakin besar kedalaman bentuk ellips semakin pipih, 
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Gambar 2.9 : gerak orbit partikel air di laut dangkal, transisi dan dalam 

 

6) Tekanan gelombang 

Tekanan yang disebabkan oleh gelombang merupakan gabungan dari 

tekanan hidrostatis dan dinamis yang disebabkan oleh gelombang, dan 

mempunyai bentuk sebagai berikut ini. Gambar (2.10) Menunjukkan 

distribusi tekanan tersebut. 

� = −��� + ����
�

� ���� �(���)
���� ��

cos(�� − ��)      (2.15) 

 
Gambar 2.10 : Tekanan gelombang 

 

 

 

 

 

 



 

26 

7) Kecepatan kelompok gelombang 

Kecepatan kelompok gelombang mempunyai bentuk sebagai berikut : 

�� =  �
�

�
�

�1 + ���
���� ���

� =  � �        (2.16) 

dengan 

� =  �
�

�1 + ���
���� ���

�       (2.17) 

8) Energy dan tenaga gelombang 

Energi total gelombang adalah jumlah dari energi kinetik dan energi 

potensial gelombang. Energi kinetik adalah energi yng disebabkan oleh 

kecepatan partikel air karena adanya gerak gelombang. Energi 

potensialadalah energi yang dihasilkan oleh perpindahan muka air karena 

adanya tiap satu satuan waktu yang menjalar dalam arah penjalaran 

gelombang. 

Energi kinetik gelombang :   

�� =  ���²�
��

         

Energi potensial gelombang :   

�� =  ���²�
��

         

Energi total gelombang :   

�� =  �� + �� =  ���²�
�

       (2.18) 

Tenaga gelombang :   

� =  ��
�

         (2.19) 

dengan :   

� = �
�

�1 + ���
���� ���

�      (2.20)  

 

b. Refraksi Gelombang 

Refraksi terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Di 

daerah di mana kedalaman air lebih besar dari setengah panjang gelombang, 

yaitu di laut dalam, gelombang menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut. Tetapi 

di laut transisi dan dangkal, dasar laut mempengaruhi gelombang. Di daerah 

ini, apabila ditinjau suatu garis puncak gelombang, bagian dari puncak 

gelombang yang berbeda di air yang lebih dangkal akan menjalar dengan 

kecepatan yang lebih kecil daripada bagian di air yang lebih dalam. Akibatnya 

garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha untuk sejajar dengan 

garis kedalaman laut. Garis orthogonal gelombang, yang itu garis yang tegak 



lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan ke arah penjalaran 

gelombang, juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus 

dengan garis kontur dasar laut.

Gambar (2.1

yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. 

Suatu deretan gelombang yang di laut dalam mempunyai panjang gelombang 

Lo dan aris puncak gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Terlihat dalam 

gambar bahwa ga

sejajar garis kontur dan garis pantai. Garis orthogonal gelombang membelok 

dalam arah menuju tegak lurus garis kontur.

Pada lokasi 1, garis orthogonal gelombang 

garis orthogonal gelombang menyebar. Karena energi di antara dua garis 

orthogonal adalah konstan sepanjang lintasan, berarti energi gelombang tiap 

satuan lebar di lokasi 1 adalah lebih besar daripada di lokasi 2 (jarak antara 

garis orthogonal di lokasi 1 lebih kecil daripada di laut dalam sedang di lokasi 

2 jarak tersebut lebih besar). Apabila akan direncanakan suatu pelabuhan di 

daerah pantai tersebut, maka lokasi 2 adalah lebih cocok dari pada lokasi 1, 

karena bangunan

gelombang lebih kecil.

Dipandang dua garis orthogonal yang melintas dari laut dalam menuju 

pantai dan dianggap tidak ada energi yang merambat ke arah garis puncak 

gelombang (gambar 2.1

lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan ke arah penjalaran 

gelombang, juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus 

dengan garis kontur dasar laut. 

Gambar (2.11)   menunjukkan contoh refraksi gelombang

yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. 

Suatu deretan gelombang yang di laut dalam mempunyai panjang gelombang 

dan aris puncak gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Terlihat dalam 

gambar bahwa garis puncak gelombang berubah bentuk dan berusahan unutk 

sejajar garis kontur dan garis pantai. Garis orthogonal gelombang membelok 

dalam arah menuju tegak lurus garis kontur. 

Gambar 2.11 : Refraksi gelombang 

 

Pada lokasi 1, garis orthogonal gelombang menguncup sedang di lokasi 2 

garis orthogonal gelombang menyebar. Karena energi di antara dua garis 

orthogonal adalah konstan sepanjang lintasan, berarti energi gelombang tiap 

satuan lebar di lokasi 1 adalah lebih besar daripada di lokasi 2 (jarak antara 

aris orthogonal di lokasi 1 lebih kecil daripada di laut dalam sedang di lokasi 

2 jarak tersebut lebih besar). Apabila akan direncanakan suatu pelabuhan di 

daerah pantai tersebut, maka lokasi 2 adalah lebih cocok dari pada lokasi 1, 

karena bangunan-bangunan yang akan direncanakan akan menahan energi 

gelombang lebih kecil. 

Dipandang dua garis orthogonal yang melintas dari laut dalam menuju 

pantai dan dianggap tidak ada energi yang merambat ke arah garis puncak 

gelombang (gambar 2.12). Tenaga yang terkandung diantara dua garis 

 

lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan ke arah penjalaran 

gelombang, juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus 

menunjukkan contoh refraksi gelombang di daerah pantai 

yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. 

Suatu deretan gelombang yang di laut dalam mempunyai panjang gelombang 

dan aris puncak gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Terlihat dalam 

ris puncak gelombang berubah bentuk dan berusahan unutk 

sejajar garis kontur dan garis pantai. Garis orthogonal gelombang membelok 

 

menguncup sedang di lokasi 2 

garis orthogonal gelombang menyebar. Karena energi di antara dua garis 

orthogonal adalah konstan sepanjang lintasan, berarti energi gelombang tiap 

satuan lebar di lokasi 1 adalah lebih besar daripada di lokasi 2 (jarak antara 

aris orthogonal di lokasi 1 lebih kecil daripada di laut dalam sedang di lokasi 

2 jarak tersebut lebih besar). Apabila akan direncanakan suatu pelabuhan di 

daerah pantai tersebut, maka lokasi 2 adalah lebih cocok dari pada lokasi 1, 

n yang akan direncanakan akan menahan energi 

Dipandang dua garis orthogonal yang melintas dari laut dalam menuju 

pantai dan dianggap tidak ada energi yang merambat ke arah garis puncak 

diantara dua garis 



 

28 

orthogonal dapat dianggap konstan. Apabila jarak antara garis orthogonal 

adalah b, maka tenaga gelombang di laut dalam dan di suatu titik yang ditinjau 

adalah : 

 

 
Gambar 2.12 : Refraksi gelombang pada kontur lurus dan sejajar 

 

�
� � �

� � 0 = �
� � �

� � 1 = �������  

Apabila energi gelombang seperti yang diberikan oleh persamaan (2.18) 

disubstitusikan ke dalam persamaan di atas maka : 
��²
��²

=  �� �� ��
�� �� ��

   

��
��

=  ��� ��
�� ��

 ���
��

        (2.21) 

Suku pertama dari persamaan (2.21) adalah pengaruh pendangkalan, 

sedang suku kedua adalah pengaruh garis orthogonal menguncup (konvergen) 

atau menyebar (devirgen) yang disebabkan oleh refraksi gelombang. Kedua 

suku tersebut dikenal sebagai koefisien pendangkalan Ks dan koefisien 

refraksi Kr, sehingga persamaan (2.21) menjadi : 

H1 = Ks Kr H0        (2.22) 

Proses refraksi gelombang adalah sama dengan refraksi cahaya yang 

terjadi karena cahaya melintasi dua media perantara berbeda. Dengan 

kesamaan tersebut maka pemakaian hokum Snell pada optik dapat digunakan 
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untuk meyelesaikan masalah refraksi gelombang yang disebabkan karena 

perubahan kedalaman. 

Dipandang suatu deretan gelombang yang menjalar dari laut dengan 

kedalaman d1 menuju kedalaman d2, dengan perubahan mendadak (seperti 

anak tangga) dan dianggap tidak ada refleksi gelombang pada perubahan 

tersebut. Karena adanya perubahan kedalaman mak cepat rambat dan panjang 

gelombang berkurang dari C1 dan L1 menjadi C2 dan L2. Sesuai dengan hokum 

Snell, berlaku : 

sin α2 = (��
��

) sin α1 

dengan : 

α1 : sudut antara garis puncak gelombang dengan kontur dasar di mana 

gelombang melintas. 

α2 : sudut yang sama yang diukur saat garis puncak gelombang 

melintasi kontur dasar berikutnya. 

C1 : kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur pertama. 

 C2 : kecepatan gelombang pada kedalaman kontur kedua 

Apabila ditinjau gelombang di laut dalam dan di suatu titik yang ditinjau, 

maka : 

sin α1 = (��
��

) sin α0       (2.23) 

dengan α1 adalah sudut antara garis puncak gelombang dengan garis kontur 

dasar laut di titik yang ditinjau, dan α0 adalh sudut antara garis puncak 

gelombang di laut dalam dan garis kontur dasar laut. 

Seperti terlihat dalam gambar (2.12), jarak antara orthogonal di laut dalam 

dan titik 1 adalah b0 dan b1. Apabila kontur dasar laut adalah lurus dan sejajar 

maka jarak x di titik 0 dan 1 adalah sama sehingga : 

x = ��
��� ��

=  ��
��� ��

 

sehingga koefisien refraksi adalah : 

 �� =  ���
��

 = ���� ��
��� ��

         (2.24) 

Analisis refraksi dapat dilakukan secara analitis apabila garis kontur lurus 

dan saling sejajar dengan menggunakan hukum Snell secara langsung 

(persamaan 2.24). 
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c. Difraksi Gelombang 

Apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti pemecah 

gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut akan membelok di sekitas 

ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya, seperti 

terlihat pada gambar (2.13). Fenomena ini dikenal dengan defraksi gelombang. 

Dalam defraksi gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah tegak lurus 

penjalaran gelombang menuju daerah terlindung. Seperti terlihat dalam 

gambar (2.13), apabila tidak terjadi difraksi gelombang, daerah di belakang 

rintangan akan tenang. Tetapi karena adanya proses difraksi maka daerah 

tersebut terpengaruh oleh gelombang datang. Transfer energi ke daerah 

terlindung menyebabkan terbentuknya gelombang di daerah tersebut, 

meskipun tidak sebesar gelombang di luar daerah terlindung. Garis puncak 

gelombang di belakang rintangan mempunyai bentuk busur lingkaran. 

Dianggap bahwa kedalaman air adalah konstan. Apabila tidak maka selain 

difraksi juga terjadi refraksi gelombang. Biasanya tinggi gelombang berkurang 

di sepanjang puncak gelombang menuju daerah terlindung. Pengetahuan 

tentang difraksi gelombang ini penting di dalam perencanaan pelabuhan dan 

pemecah gelombang sebagai pelindung pantai. 

 

 
Gambar 2.13 : Difraksi gelombang di belakang rintangan 
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d. Hitungan Difraksi Gelombang 

Pada rintangan (pemecah gelombang) tunggal, tinggi gelombang di suatu 

tempat daerah terlindung tergantung pada jarak titik tersebut terhadap ujung 

rintangan r, sudut antara rintangan dan garis yang menghubungkan titik 

tersebut dengan ujung rintangan β, dan sudut antara arah penjalaran 

gelombang dan rintangan θ gambar (2.13). Perbandingan antara tinggi 

gelombang di titik yang terletak di daerah terlindung dan tinggi gelombang 

dating disebut koefisien difraksi K’ : 

HA = K’ Hp        (2.25) 

K’ = f (θ,β,r/L) 

e. Gelombang Laut Dalam Ekivalen 

Analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep 

gelombang laut dalam ekivalen. Pemakaian gelombang ini bertujuan untuk 

menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi dan 

transformasi lainnya, sehingga perkiraan transformasi dan deformasi 

gelombang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tinggi gelombang laut 

dalam ekivalen diberikan oeh bentuk : 

H’0 = K’ Kr H0       (2.26) 

dengan : 

H’0 : tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

H0 : tinggi gelombang laut dalam 

K’ : koefisien difraksi 

Kr : koefisien refraksi 

Konsep tinggi gelombang laut dalam ekivalen ini digunakan dalam analisis 

gelombang pecah, kanaikan (runup) gelombang, limpasan gelombang dan 

proses lainnya. 

f. Refleksi Gelombang 

Gelombang yang mengenai/membentur suatu bangunan akan dipantulkan 

sebagian atau seluruhnya. Refleksi geombang di dalam pelabuhan akan 

menyebabkan ketidak-tenangan di dalam perairan pelabuhan. Fluktuasi muka 

air ini akan menyebabkan gerakan-gerakan kapal yang ditambat, dan dapat 

menimbulkan tegangan yang besar pada tali penambat. Untuk mendapatkan 

ketenangan di kolam pelabuhan maka bangunan-bangunan yang ada di 

pelabuhan harus bisa menyerap/menghancurkan gelombang. Suatu bangunan 

yang mempunyai sisi miring dan terbuat dari tumpukan batu akan bisa 

menyerap energi gelombang lebih banyak di banding dengan bangunan tegak 
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dan masif. Pada bangunan vertikal, halus dan dinding tidak elastis, gelombang 

akan dipantulkan seluruhnya. Gambar (2.14) adalah bentuk profil muka air di 

depan bangunan vertikal. 

Besar kemampuan suatu benda memantulkan gelombang diberikan oleh 

koefisien refleksi, yaitu perbandingan natara tinggi gelombang refleksi Hr dan 

tinggi gelombang dating Hi : 

X = ��
��

 

Koefisien refleksi bangunan diestimasi berdasarkan tes model. Koefisien 

refleksi berbagai benda diberikan dalam tabel 2.3. 

 
Gambar 2.14 : Profil muka air di depan bangunan vertical 

 

Tabel 2.3 : Koefisien Refleksi 

Tipe Bangunan X 

Dinding vertikal dengan puncak di atas air 

Dinding vertikal dengan puncak terendam 

Tumpukan batu sisi miring 

Tumpukan blok beton 

Bangunan vertikal dengan peredam energi (diberi lobang)  

0,7 – 1,0 

0,5 – 0,7 

0,3 – 0,6 

0,3 – 0,5 

0,05 – 0,2 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 
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Gerak gelombang di depan dinding vertical yang dapat memantulkan 

gelombang dengan sempurna yang mempunyai arah tegak lurus pada dinding 

dapat ditentukan dengan superposisi dari dua gelombang yang mempunyai 

karakteristik sama tetapi arah penjalarannya berlawanan. Superposisi dari 

kedua gelombang tersebut menyebabkan terjadinya standing wave atau 

klapotis. Untuk gelombang amplitude kecil, fluktuasi muka air : 

�� =  
��
2

cos(�� − ��) 

 

Dan gelombang refleksi :  

�� = � 
��
2

cos(�� − ��) 

Profil muka air di depan bangunan diberikan oleh jumlah ηi dan ηr : 

   = (1 + �)  
��
2

cos �� ��� �� 

   = (1 + �)  
��
2

cos �� ��� �� 

Apabila refleksi adalah sempurna X = 1 maka : 

η = Hi cos kx cos σt       (2.27) 

Persamaan tersebut menunjukkan fluktuasi muka air gelombang klapotis 

(standing wave) yang periodic terhadap waktu (t) dan terhadap jarak (x). 

Apabila cos kx = cos σt = 1  maka tinggi maksimum adalah 2Hi, yang berarti 

bahwa tinggi gelombang di depan bangunan vertical bisa mencapai dua kali 

tinggi gelombang datang. 

g. Gelombang Pecah 

Jika gelombang menjalar dari tempat yang dalam menuju ke tempat yang 

makin lama makin dangkal, pada suatu lokasi tertentu gelombang tersebut 

pecah. Kondisi gelombang pecah tergantung pada kemiringan dasar pantai dan 

kecuraman gelombang. Tinggi gelombang pecah dapt dihitung dengan rumus 

berikut ini : 
��
�′�

=  �

�,� ��′�
�� �

�/�          (2.28) 

Kedalama air di mana gelombang pecah diberikan oleh rumus berikut : 
��
��

=  �

��(���
��� )

           (2.29) 
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Di mana a dan b merupakan fungsi kemiringan pantai m dan diberikan oleh 

persamaan berikut : 

A = 43,75 (1-ℯ-19m) 

� =  �,��
(��ℯ���,��)

   

dengan : 

Hb  = tinggi gelombang pecah 

 H’0  = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

L0  = panjang gelomabgn di laut dalam 

db  = kedalaman air pada saat gelombang pecah 

m  = kemiringan dasar laut 

g  = percepatan gravitasi 

T  = periode gelombang 

Sudut datang gelombang pecah diukur berdasarkan gambar refraksi pada 

kedalaman di mana terjadi gelombang pecah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iversen, Galvin dan Goda (dalam SPM, 

1984) menunjukkan bahwa Hb/H’0 dan db/Hb tergantung pada kemiringan 

dasar pantai dan kemiringan gelombang datang. Gambar (2.15), adalah grafik 

yang dibuat oleh Goda yang memberikan hubungan antara Hb/H’0 dan H’0/gT²  

untuk berbagai kemiringan dasar pantai. Sedang gambar (2.16), adalah hasil 

penelitian Wiegel yang memberikan hubungan antara db/Hb dan Hb/gT² untuk 

berbagai kemiringan dasar pantai. Gambar (2.15) dan (2.16) disarankan untuk 

digunakan di dalam hitungan tinggi dan kedalaman gelombang pecah. 

Gelombang pecah dapat dibedakan menjadi spilling, piunging atau surging 

yang tergantung pada cara pecahnya. Spilling biasanya terjadi apabila 

gelombang dengan kemiringan kecil menuju pada pantai yang sangat datar 

(kemiringan kecil). Gelombang mulai pecah pada jarak yang cukup jauh dari 

pantai dan pecahnya terjadi berangsur-angsur. Buih terjadi pada puncak 

gelombang selama mengalami pecah dan meninggalkan suatu lapis tipis buih 

pda jarak yang cukup panjang. Gelombang pecah tipe plunging terjadi apabila 

kemiringan gelombang dan dasar laut besar sehingga gelombang pecah 

dengan dengan puncak gelombang memutar dan massa air pada puncak 

gelombang akan terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam 

turbulensi, sebagian kecil dipantulkan pantai ke laut, dan tidak banyak 

gelombang baru terjadi pada air yang lebih dangkal. Gelombang pecah tipe 

surging terjadi pada pantai dengan kemiringan yangsangat besar seperti yang 
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terjadi pada pantai berkarang. Daerah gelombang pecah sangat sempit, dan 

sebagian besar energi dipantulkan kembali ke laut dalam. Gelombang pecah 

tipe surging ini mirip dengan plunging, tetapi sebelum puncaknya terjun, dasar 

gelombang sudah pecah.  
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Gambar 2.15 : Grafik tinggi gelobang pecah
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Gambar 2.16 : Grafik kedalaman gelombang pecah 
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h. Gelombang Alam 

Gelombang yang ada di alam adalah sangat kompleks yang terdiri dari 

suatu deretan/kelompok gelombang di mana masing-masing gelombang di 

dalam kelompok tesebut mempunyai tinggi dan periode berbeda. 

Gambar (2.17). adalah suatu pencatatan gelombang sebagai fungsi waktu 

di suatu tempat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gelombang mempunyai 

bentuk yang tidak teratur, dengan tinggi dan periode tidak konstan. Evaluasi 

terhadap gambar tersebut, mengingat terdapat lebih dari satu gelombang 

dengan tinggi dan periode berbeda. 

 
Gambar 2.17 : Pencatatan gelombang di suatu tempat 

 

Pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air 

sebagai fungsi waktu. Pengukuran ini dilakukan dalam waktu yang cukup 

panjang, sehingga data gelombang akan sangat banyak. Mengingat 

kekompleksan dan besarnya jumlah data teresebut, mak gelombang alam 

dianalisa secara statistic untuk mendapatkan bentuk gelombang yang 

bermanfaat. Dalam bidang teknik sipil, parameter gelombang yang banyak 

digunakan adalah tinggi gelombang.  

i. Pembangkit Gelombang 

Angin yang berhembus di atas permukaan air semula tenang, akan 

menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut, dengan timbulnya riak 

gelombang kecil di atas permukaan air. Apabila kecepatan angin bertambah, 

riak tersebut menjadi semakin besar, dan apabila angin berhembus terus 

akhirnya akan terbentuk gelombang. Semakin lama dan semakin kuat angin 

berhembus, semakin besar gelombang yang terbentuk. 

Tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan dipengaruhi oleh 

kecepatan angin U, lama angin berhembus D, dan data fetch F yaitu jarak pada 

mana angin berhembus. 
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Di dalam peramalan gelombang, perlu diketahui beberapa parameter 

berikut ini : 

 Kecepatan rerata angi U di permukaan air. 

 Arah angin. 

 Panjang daerah pembangkit gelombang di mana angin mempunyai 

kecepatan dan arah konstan (fetch). 

 Lama berhembus angin pada fetch. 

1) Kecepatan angin 

Biasanya pengukuran angin dilakukan di daratan, padahal di dalam 

rumus-rumus pembangkitan gelombang data angin yang digunakan adalah 

yang ada di atas permukaan laut. Oleh karena itu diperlukan transformasi 

dari data angin di atas daratan yang terdekat dengan lokasi studi ke data 

angin di atas permukaan laut. Hubungan antara angin di atas laut dan angin 

di atas daratan terdekat diberikan oleh Rt = Uw/Ul seperti terlihat di dalam 

gambar (2.18). Gambar tersebut merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan di Great Lake, Anmerika Serikat. Grafik tersebut dapat 

digunakan untuk daerah lain kecuali apabila karakteristik daerah sangat 

berlainan. Lama berhembus (durasi) angin dapat diperoleh dari ddata angin 

jam-jaman seperti yang telah dijelaskan di depan. 

Rumus-rumus dan grafik-grafik pembangkitan gelombang 

mengandung variable UA, yaitu faktor tegangan angin yang dapat dihitung 

dari kecepatan angin. Setelah dilakukan berbagai konversi kecepatan angin 

seperti yang dijelaskan di atas, kecepatan angin dikonversikan pada factor 

tegangan angin dengan menggunakan rumus berikut : 

UA = 0,71 U1,23       (2.30) 

di mana U adalah kecepatan angin dalam m/d. 
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Gambar 2.18 : Grafik hubungan antara kecepatan angin di laut dan darat 

 

2) Fetch 

Di dalam tinjauan pembangkitan gelombang di laut, fetch dibatasi oleh 

bentuk daratan yang mengililingi laut. Di daerah pembentukan gelombang, 

gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam satu arah yang sama dengan 

arah angin tetapi juga dalam berbagai subut terhadap arah angin. Gambar 

(2.19) menunjukkan cara untuk mendapatkan fetch efektif. Fetch rerata 

efektif diberikan oleh persamaan berikut : 

Feff  = ∑ xi cos α /  ∑ cos α    (2.31) 

dengan : 

Feff :  fetch rerata efektif. 

Xi : panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi 

gelombang ke ujung akhir fetch. 

Α : deviasi pada kedua sisi dari arah angin dengan menggunakan 

pertambahan 6° sampai sudut sebesar 42° pada kedua sisi dari 

arah angin. 



 

3) Peramalan Gelombang di Laut Dalam

Berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembus angin dan 

seperti yang telah dibicarakan di depan, dilakukan peramalan gelombang 

dengan menngunakan garfik pada gambar (2.2

Dari grafik tersebut apabila panjang 

(UA) dan durasi diketahui maka tinggi dan periode gelombang signifikan 

dapat dihitung.

 

 

Gambar 2.19 : Fetch 

Peramalan Gelombang di Laut Dalam 

Berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembus angin dan 

seperti yang telah dibicarakan di depan, dilakukan peramalan gelombang 

dengan menngunakan garfik pada gambar (2.20). 

Dari grafik tersebut apabila panjang fetch (F), factor tegangan angin 

dan durasi diketahui maka tinggi dan periode gelombang signifikan 

dapat dihitung. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembus angin dan fetch 

seperti yang telah dibicarakan di depan, dilakukan peramalan gelombang 

, factor tegangan angin 

dan durasi diketahui maka tinggi dan periode gelombang signifikan 
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Gambar 2.20 : Grafik peramalan gelombang
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j. Pemilihan Gelombang Rencana 

Banngunan pelabuhan/pantai harus direncanakan untuk mampu menahan 

gaya-gaya yang bekerja padanya. Hitungan stabilitas bangunan biasanya 

didasarkan pada kondisi ekstrim, di mana dengan kondisi tersebut bangunan 

harus tetap aman. Biasanya kondisi yang diperhitungkan tersebut adalah 

termasuk gelombang dengan periode kejadian tertentu, misalnya gelombang 

dengan masa ulang 50 atau 100 tahunan. Penentuan gelombang rencana harus 

mempertimbangkan fungsi dan tipe bangunan, kepentingan bangunan, dan 

juga biaya pelaksanaan pekerjaan. 

Tinggi gelombang yang diperoleh dari peramalan gelombang adalah tinggi 

gelombang signifikan Hs. Dengan menganggap tinggi gelombang mengikuti 

distribusi Rayleigh, Hs dapat digunakan untuk memperkirakan tinggi 

gelombang dengan karakteristik yang lain, misalnya H10 = 1,28 Hs; H5 = 1,37 

Hs; H1 = 1,68 Hs dan lain-lain. 

Untuk menghitung gaya-gaya gelombang maksimum pada bangunan atau 

berat batu pelindung pemecah pemecah gelombang diperlukan pemilihan 

tinggi dan periode gelombang rencana yang dapat mempresentasikan spectrum 

gelombang selama kejadian ekstem. Pemilihan tinggi gelombang rencana 

tergantung pada kondisi lokasi bangunan, metode pelaksanaan, bahan 

bangunan yang digunakan dan data-data lain yang tersedia. 

Tinggi gelombang rencana dipilh tergantung pada apakah bangunan kaku, 

semi kaku atau fleksibel. Untuk bangunan kaku, seperti dinding beton atau 

kaison, di mana tinggi gelombang di dalam deretan gelombang dapat 

menyebabkan runtuhnya seluruh bangunan, maka tinggi gelombang rencana 

biasanya diambil H1. Untuk bangunan semi kaku, seperti sel turap baja, tinggi 

gelombang rencana dipilih antara H10 sampai H1. Untuk bangunan fleksibel, 

seperti bangunan dari tumpukan batu, tinggi gelombang rencana bervariasi 

dari H5 sampai Hs. kerusakan yang terjadi pada bangunan tumpukan batu, 

apabila gelombang yang terjadi lebih besar dari gelombang rencana, tidak 

akan berakibat fatal. Walaupun bangunan telah rusak tetapi masih bisa 

berfungsi, dan batu-batu yang tergeser dari tempat-tempat akan mudah 

diperbaiki. 
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2.4.4. Transpor Sedimen Pantai 

Gelombang yang pecah dengan membentuk sudut terhadap garis pantai dapat 

menimbulkan arus sepanjang pantai (longshore current). Arus ini terjadi di daerah 

antara gelombang pecah dan garis pantai. Variabel terpenting di dalam menetukan 

kecepatan arus sepanjang pantai adalah sudut antara puncak gelombang pecah dan 

garis pantai, dan tinggi gelombang pecah. 

Transport sedimen pantai adalah gerak sedimen di daerah pantai yang 

disebabkan oleh gelombang dan arus. Daerah transport sedimen pantai ini 

terbentang dari garis pantai sampai tepat di luar daerah gelombang pecah. 

Transport sedimen pantai dapat diklasifikasikan menjadi transport menuju dan 

meninggalkan pantai (onshore-offshore transport) dan transport sepanjang pantai 

(longshore transport). Transpor menuju dan meninggalkan pantai mempunyai 

arah rata-rata tegak lurus garis pantai,sedang transport sepanjang pantai 

mempunyai arah rata-rata sejajar pantai. Gerak sesaat dari partikel sedimen 

mempunyai dua komponen menuju – meninggalkan pantai dan sepanjang pantai. 

Di daerah lepas pantai biasanya hanya terjadi transpor menuju dan mininggalkan 

pantai, sedang di daerah dekat pantai terjadi kedua jenis transport sedimen. 

Transpor sedimen sepanjang pantai banyak menyebabkan permasalahan di 

dalam pencegahan sedimentasi di pelabuhan, erosi pantai dan sebagainya. Oleh 

karena itu prediksi transpor sedimen sepanjang pantai untuk berbagai kondisi 

adalah sangat penting. 

Transpor sedimen sepanjang pantai dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus empiris. Ada beberapa rumus empiris yang diberikan oleh banyak ahli, di 

antaranya adalah yang diberikan oleh CERC, yaitu : 

Qs = 0,401 Plb          (2.32) 

Plb = ��
��

Hb² Cb sin 2αb       (2.33) 

dengan : 

Qs : transpor sedimen sepanjang pantai 

Plb : fluks energi gelombang pada saat pecah 

Hb : tinggi gelombang pecah 

Cb : cepat rambat gelombang pecah 

αb : sudut datang gelombang pecah 
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2.5. DASAR-DASAR PERENCANAAN DERMAGA MILITER 

2.5.1. Kapal 

a. Beberapa Definisi Kapal 

Panjang, lebar dan sarat (draft) kapal yang akan menggunakan pelabuhan 

berhubungan langsung pada perencanaan pelabuhan dan fasilitas-fasilitas yang 

harus tersedia di pelabuhan. Gambar 2.21 menunjukkan dimensi utama kapal 

yang akan digunakan untuk menjelaskan beberapa definisi kapal. Beberapa 

istilah masih diberikan dalam bahasa asing, mengingat dalam praktek di 

lapangan istilah tersebut banyak digunakan. 

 
Gambar 2.21 : Dimensi Kapal   

 

Displacement Tonnage, DPL (Ukuran Isi Tolak) adalah volume air yang 

dipindahkan oleh kapal, dan sama dengan berat kapal. Ukuran Isi Tolak Kapal 

bermuatan penuh disebut dengan Displacement Tonnage Loaded, yaitu berat 

kapal maksimum. Apabila kapal sudah mencapai Displacement Tonnage 

Loaded masih dimuati lagi, kapal akan terganggu stabilitasnya sehingga 

kemungkinan kapal tenggelam menjadi besar. Ukuran isi tolak dalam keadaan 

kosong disebut dengan Displacement Tonnage Light, berat kapal tanpa 

muatan. Dalam hal ini berat kapal adalah termasuk perlengkapan berlayar, 

bahan bakar, anak buah kapal dan sebagainya. 

Deadweight Tonnage, DWT (Bobot Mati) yaitu berat total muatan kapal di 

mana kapal dapat mengangkut dalam keadaan pelayaran optimal (draft 

maksimum). Jadi DWT adalah selisih antara Displacement Tonnage Loaded 

dan Displacement Tonnage Light. 

Gross Register Tons, GRT (Ukuran Isi Kotor) adalah volume keseluruhan 

ruang kapal (1 GRT = 2,83 m³ = 100 ft³). 

Netto Regieter Tons, NRT (Ukuran Isi Bersih) adalah ruangan yang 

disediakan untuk muatan dan penumpang, besarnya sama dengan GRT 

dikurangi dengan ruangan-ruangan yang disediakan untuk nahkoda dan anak 

buah kapal, ruang mesin, gang, kamar mandi, dapur, ruang peta. Jadi NRT 
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adalah ruangan-ruangan yang dapat didayagunakan, dapat diisi dengan muatan 

yang membayar uang tambang. 

Sarat (Draft) adalah bagian kapal yang terendam air pada keadaan muatan 

maksimum, atau jarak antara garis air pada beban yang direncanakan 

(designed load water line) dengan titik terendah kapal. 

Panjang total (legth overall, Loa) adalah panjang kapal dihitung dari ujung 

depan (haluan) sampai ujung belakang (buritan). 

Panjang garis air (legth between perpendiculars, Lpp) adalah panjang 

antara kedua ujung design load water line. 

Lebar kapal (beam) adalah jarak maksimum antara dua sisi kapal. 

b. Jenis Kapal 

Selain dimensi kapal, karakteristik kapal seperti tipe dan fungsinya juga 

berpengaruh terhadap perencanaan pelabuhan. Tipe kapal berpengaruh pada 

tipe pelabuhan yang akan direncanakan. Sesuai dengan fungsinya, kapal dapat 

dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut ini. 

1. Kapal penumpang 

Kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang, pada umumnya 

kapal penumpang mempunyai ukuran yang relative lebih kecil. 

2. Kapal barang 

Kapal barang khusus dibuat untuk mengangkut barang. Pada umumnya 

kapal barang mempunyai ukuran yang lebih besar dari pada kapal 

penumpang. Kapal ini jugga dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

sesuai dengan barang yang diangkut, seperti biji-bijian, barang-barang 

yang dimasukkan dalam peti kemas (container), benda cair (minyak, 

bahan kimia, gas alam, gas alam cair dsb.). 

a) Kapal barang umum (general cago ship) 

Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan umum (general 

cargo). Muatan tersebut bisa terdiri dari bermacam-macam barang 

yang dibungkus dalam peti, karung dan sebagainya yang dikapalkan 

oleh banyak pengirim untuk banyak penerima di beberapa pelabuhan 

tujuan. 

b) Kapal barang curah (bulk cargo ship) 

Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan curah yang dikapalkan 

dalam jumlah banyak sekaligus. Muatan curah ini bias berupa bera, 

gandum, batu bara, bijih besi dan sebagainya. 
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c) Kapal tanker 

Kapal ini digunakan untuk mengangkut minyak, yang umumnya kapal 

ini mempunyai ukuran sangat besar. 

d)  Kapal khusus (special designed ship) 

Kapal ini dibuat khusus untuk mengangkut barang tertentu seperti 

daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal pengangkut 

gas alam cair (liquefied natural gas, LNG), dan sebagainya. 

Di samping kapal-kapal yang telah disebutkan di atas, masih ada jenis 

kapal lainnya seperti kapal penangkap ikan, kapal kerja (misalnya kapal 

tunda, kapal suplai, kapal keran apung, kapal pemancang tiang, kapal 

keruk dsb.), kapal pesiar, kapal perang. 

c. Karakteristik Kapal 

Daerah yang diperlukan untuk pelabuhan tergantung pada karakteristik 

kapal yang akan berlabuh. Pengembangan pelabuhan di masa mendatang harus 

meninjau daerah perairan untuk alur, kolam putar, penambatan, dermaga, 

tempat pembuangan bahan pengerukan, daerah daratan yang diperlukan untuk 

penempatan, penyimpanan dan pengangkutan barang-barang. Kedalaman dan 

lebar alur pelayaran tergantung pada kapal terbesar yang menggunakan 

pelabuhan. Kuantitas angkutan (traffic) yang diharapkan menggunakan 

pelabuhan juga menentukan apakah alur untuk satu jalur atau dua jalur. Luas 

kolam pelabuhan dan panjang dermaga sangat dipengaruhi oleh jumlah dan 

ukuran kapal yang akan berlabuh. 

Untuk keperluan perencanaan pelabuhan tersebut maka berikut ini 

diberikan dimensi dan ukuran kapal secara umum, seperti dalam di bawah ini 

(Tabel 2.4). 
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  Tabel 2.4 : Karakteristik Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 
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d. Karakteristik Kapal TNI Angkatan Laut 

Semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI 

yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. TNI AL memiliki kurang lebih 

148 kapal perang berbagai kelas dan jenis, belum termasuk 2 kapal layar tiang 

tinggi yang ada di TNI AL. berikut ini beberapa kelas dan jenis kapal TNI AL. 

1. Kapal latih layar 

Kapal ini digunakan untuk kapal latih bagi taruna/kadet Akademi 

Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Kapal ini memiliki karakteristik 

panjang total (Loa) 58,30m, Lebar lambung (B) 9,50m , Draft (d) 4,50m . 

Bobot mati 847 ton. 

2. Kelas Fregat 

Bobot  : 3.000 DWT 

Panjang (Loa) : 113,4 meter 

Lebar (B)  : 12,5 meter 

Draft (d)  : 5,8 meter 

Kecepatan  : 28,5 knot 

3. Kelas Korvert 

Bobot  : 1.000 DWT 

Panjang (Loa) : 75,2 meter 

Lebar (B)  : 9,8 meter 

Draft (d)  : 2,75 meter 

Kecepatan  : 24,7 knot 

4. Kapal Selam 

Bobot  : 1.500 DWT 

Panjang (Loa) : 59,5 meter 

Lebar (B)  : 6,3 meter 

Draft (d)  : 5,5 meter 

Kecepatan  : 21,5 knot 

5. Kapal Patroli 

Bobot  : 500 DWT 

Panjang (Loa) : 58,1 meter 

Lebar (B)  : 7,6 meter 

Draft (d)  : 2,95 meter 

Kecepatan  : 15 knot 
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6. Kapal Penyapu Ranjau 

7. Kapal pendukung 

Dari berbagai kelas dan jenis kapal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, 

kapal yang terbesar yang digunakan sebagai acuan perencanaan adalah KRI 

Arun, jenis kapal tanker yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

Bobot  : 12.000 DWT 

Panjang (Loa) : 140,6 meter 

Lebar (B) : 19,2 meter 

Draft (d) : 9 meter 

Kecepatan : 17 knot 

2.5.2. Pemilihan Lokasi Dermaga 

Pemilihan lokasi untuk membangun dermaga meliputi daerah pantai dan 

daratan. Pemilihan lokasi tergantung pada bebrapa faktor seperti kondisi tanah dan 

geologi, kedalaman dan luas daerah perairan, perlindungan pelabuhan terhadap 

gelombang, arus dan sedimentasi. Tinjauan daerah peraiaran menyangkut luas 

perairan yang diperlukan untuk alur pelayaran, kolam putar (turning basin), 

penambatan dan tempat berlabuh, dan kemungkinan pengembangan dermaga di 

masa mendatang. Berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi dermaga 

adalah sebagai berikut : 

 Biaya pembangunan dan perawatan bangunan-bangunan pelabuhan, termasuk 

pengerukan pertama yang harus dilakukan. 

 Biaya operasional dan pemeliharaan, terutama pengerukan endapan di alur dan 

kolam pelabuhan. 

a. Topografi dan Geologi 

Keadaan topografi daratan dan bawh laut harus memungkinkan untuk 

membangun pelabuhan dan kemungkinan untuk pengembangan di masa 

mendatang. Daerah daratan harus cukup luas untuk membangun fasilitas 

pelabuhan seperti dermaga, jalan dan sebagainya. Apabila daerah daratan 

sempit maka pantai harus cukup luas dan dangkal untuk memungkinkan 

perluasan daratan dengan melakukan penimbunan pantai tersebut. Daerah 

yang akan digunakan untuk perairan pelabuhan harus mempunyai kedalaman 

yang cukup sehingga kapal-kapal bisa masuk ke pelabuhan. 
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b. Tinjauan Pelayaran 

Dermaga yang akan dibangun harus mudah dilalui kapal-kapal yang akan 

menggunakannya. Kapal yang berlayar dipengaruhi oleh faktor-faktor alam 

seperti angin, gelombang dan arus yang dapat menimbulkan gaya-gaya yang 

bekerja pada badan kapal. Faktor tersebut semakin besar apabila pelabuhan 

terletak di pantai yang terbuka ke laut, dan sebaliknya pengaruhnya berkurang 

pada pelabuhan yang terletak di daerah yang terlindungi secara alam. Pada 

umumnya angin dan arus mempunyai arah tertentu yang dominan. Diharapkan 

bahwa kapal-kapal yang sedang memasuki pelabuhan tidak mengalami 

dorongan arus pada arah tegak lurus sisi kapal. Demikian juga, sedapat 

mungkin kapal-kapal harus memasuki pelabuhan pada arah sejajar dengan 

arah angin dominan. Gelombang yang mempunyai amplitudo besar akan 

menyebabkan diperlukannya kedalaman saluran pengantar yang lebih besar, 

karena pada keadaan tersebut kapal-kapal berisolasi (bergoyang naik turun 

dengan fluktuasi muka air). 

c. Tinjauan Sedimentasi 

Pengerukan untuk mendapatkan kedalaman yang cukup bagi pelayaran di 

daerah perairan pelabuhan memerlukan biaya yang cukup besar. Pengerukan 

ini dapat dilakukan pada waktu membangun pelabuhan maupun selama 

perawatan. Pengerukan selama perawatan harus sedikit mungkin. 

Pelabuhan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sedimentasi yang terjadi 

harus sedikit mungkin (kalau bisa tidak ada). Untuk itu di dalam perencanaan 

pelabuhan harus ditinjau permasalahan sedimentasi. 

Proses erosi dan sedimentasi tergantung pada sedimen dasar dan pengaruh 

hidrodinamika gelombang dan arus. Jika dasar laut terdiri dari material yang 

mudah bergerak, maka arus dan gelombang akan mengerosi sedimen dan 

membawanya searah dengan arus. Sedimen yang ditranspor tersebut bisa 

berupa bed load (menggelinding, menggeser di dasar laut) seperti misalnya 

pasir atau melayang untuk sedimen suspensi (lumpur, lempung). Apabila 

kecepatan arus berkurang (misalnya di perairan pelabuhan) maka arus tidak 

lagi mengangkut sedimen sehingga akan terjadi sedimentasi di daerah tersebut. 

Proses sedimentasi ini sulit untuk ditanggulangi, oleh karena itu masalah ini 

harus diteliti dengan baik untuk dapat memprediksi resiko pengendapan. 

Sedimen yang ada di daerah pantai bisa berupa pasir atau sedimen suspensi. 
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Sedimen suspensi biasanya berasal dari sungai-sungai yang bermuara di 

pantai. 

d. Tinjauan Gelombang dan Arus 

Gelombang menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada kapal dan 

bangunan pelabuhan. Unutk menghindari gangguan gelombang terhadap kapal 

yang berlabuh maka dinuat bangunan pelindung yang disebut pemecah 

gelombang (breakwater). 

Di dalam tinjauan pelayaran, diharapkan bahwa kapal-kapal dapat masuk 

ke pelabuhan menurut alur pelayaran lurus (tanpa membelok) dan alur tersebut 

harus searah dengan arah penjalaran gelombang terbesar dan arah arus. Suatu 

mulut pelabuhan yang besar akan besar akan memudahkan kapal memasuki 

pelabuhan. 

Akan tetapi pada umumnya persyaratan-persyaratan untuk kemudahan 

pelayaran tidak bisa semuanya terpenuhi. Mulut pelabuhan yang besar dan 

menghadap arah datangnya gelombang akan menyebabkan masuknya energi 

gelombang yang besar ke pelabuhan, sehingga menggangu kapal yang sedang 

berlabuh. Demikian juga mulut pelabuhan yang menghadap arah arus juga 

akan menyebabkan sedimentasi di pelabuhan. 

Oleh karena itu harus diambil kompromi sehingga di dapat pelabuhan yang 

andal dan memungkinkan kapal-kapal dapat berlabuh dengan mudah. 

e. Tinjauan Kedalaman Air 

Kedalaman laut sangat berpengaruh pada perencanaan pelabuhan. Di laut 

yang mengalami pasang surut variasi muka air kadang-kadang cukup besar. 

Menurut pengalaman, tinggi pasang surut yang kurang dari 5 meter masih 

dapat dibuat pelabuhan terbuka. Bila pasang surut lebih dari 5 meter, maka 

terpaksa dibuat suatu pelabuhan tertutup yang dilengkapi dengan pintu air 

untuk memasukkan dan mengeluarkan kapal. Di sebagian besar perairan 

Indonesia, tinggi pasang surut tidak lebih dari 2 meter sehingga digunakan 

pelabuhan terbuka. 

Untuk pelayaran, kapal-kapal memerlukan kedalaman air yang sama 

dengan sarat (draft) kapal ditambah dengan suatu kedalaman tambahan. 

Kedalaman air untuk pelabuhan didasarkan pada frekuensi kapal-kapal dengan 

ukuran tertentu yang masuk ke dalam pelabuhan. Jika kapal-kapal terbesar 

masuk ke pelabuhan hana satu kali dalam beberapa hari, maka kapal tersebut 
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hanya boleh masuk pada waktu air pasang. Sedang kapal-kapal kecil harus 

dapat masuk ke pelabuhan pada setiap saat. 

2.5.3. Ukuran dan Bentuk Pelabuhan 

Ukuran pelabuhan ditentukan oleh jumlah dan ukuran kapal-kapal yang akan 

menggunakan serta kondisi lapangan yang ada. Ditinjau dari segi biaya, ukuran 

pelabuhan harus sekecil mungkin, tetapi masih memungkinkan pengoperasian 

yang mudah. Pemakaian kapal tunda untuk membantu gerak kapal di dernaga juga 

berpengaruh pada ukuran pelabuhan. Luas minimum pelabuhan adalah ruang yang 

diperlukan untuk dermaga ditambah dengan kolam putar (turning basin) yang 

terletak di depannya. Ukuran kolam putar tergantung pada ukuran kapal dan 

kemudahan gerak berputar kapal, yang dapat dibedakan dalam empat macam. 

a. Ukuran ruang optimum untuk dapat berputar dengan mudah memerlukan 

diameter empat kali panjang kapal yang menggunakannya. 

b. Ukuran menengah ruang putar dengan dengan sedikit kesulitan dalam berputar 

mempunyai diameter dua kali dari panjang kapal terbesar yang 

menggunakannya. Gerak putaran akan lebih lama dan dapat dilakukan oleh 

kapal dan bantuan kapal tunda. 

c. Ruang putaran kecil yang mempunyai diameter kurang dari dua kali panjang 

kapal. Gerakan berputar dapat dilakukan dengan menggunakan jangkar dan 

bantuan kapal tunda. 

d. Ukuran minimum ruang putaran kapal harus mempunyai diameter 20% lebih 

panjang dari panjang kapal terbesar yang menggunakannya. Dalam hal ini 

untuk membantu perputaran, kapal harus ditambatkan pada suatu titik tetap, 

misalnya dengan pelampung, dermaga atau jangkar. 

2.5.4. Pemecah Gelombang 

Pemecah gelombang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan 

semi alam dan buatan. Layout pemecah gelombang tergantung pada arah 

gelombang dominan, bentuk garis pantai, ukuran minimum pelabuhan yang 

diperlukan untuk melayani trafik di pelabuhan tersebut. Pemecah gelombang bisa 

berupa dua lengan yang menjorok ke laut dari garis pantai dan sebuah pemecah 

gelombang yang sejajar pantai dan dilengkapi dengan dua mulut untuk masuk dan 

keluarnya kapal. 

Pelabuhan juga bisa berupa dua lengan yang menjorok ke laut dari garis pantai 

dengan dengan kedua lengan tersebut konvergen dan membentuk suatu celah di 

laut untuk jalan masuk dan keluarnya kapal, hal ini dapat dilakukan apabila angin 
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dan gelombang berasal dari satu arah. Pemilihan bentuk layout pemecah 

gelombang sangat tergantung pada arah gelombang dominan, dan ketenangan di 

kolam pelabuhan dapat diselidiki dengan menggunakan tes model hidraulis. 

Dimensi pemecah gelombang tergantung pada kedalaman air, tinggi pasang 

surut, tinggi gelombang, tipe pemecah gelombang dan bahan konstruksi. Elevasi 

puncak bangunan didasarkan pada muka air pasang tertinggi dan dihitung dengan 

menggunakan run up gelombang, yaitu naiknya gelombang pada permukaan 

pemecah gelombang sisi miring. Pemecah gelombang dari tumpukan batu akan 

menyerap energi gelombang, sehingga run up gelombang lebih kecil dibanding 

dengan pemecah gelombang dari dinding masif. Tinjauan tentang pemecah 

gelombang yang lebih detail akan diberikan pada bahasan berikutnya. 

2.5.5. Lokasi dan Lebar Mulut Pelabuhan 

Untuk mengurangi tinggi gelombang di perairan pelabuhan, mulut pelabuhan 

tidak boleh lebih besar dari yang diperlukan untuk keamanan palyaran atau arus 

berbahaya yang ditimbulkan oleh pasang surut. Perubahan elevasi muka air karena 

adanya pasang surut menyebabkan terjadinya arus keluar/masuk pelabuhan 

melalui mulutnya. Karena mulut pelabuhan relatif sempit maka arus tersebut 

mempunyai kecepatan tinggi yang dapat menggangu gerak kapal. Lebar mulut 

pelabuhan tergantung pada ukuran pelabuhan dan kapal-kapal yang menggunakan 

pelabuban. Biasanya untuk pelabuhan kecil lebar mulut pelabuhan adalah 100 

meter, pelabuhan sedang antara 100 meter dan 160 meter, dan untuk pelabuhan 

besar adalah 160 meter sampai 260 meter. Apabila mulut berapa diantara pemecah 

pelabuhan dengan sisi miring maka lebarnya diukur pada air rendah, yaitu sama 

dengan lebar yang diperlukan ditambah dengan lebar karena kemiringan sisi 

bangunan pada kedalaman tersebut. Misalnya, jika lebar mulut adalah 150 meter 

dan mulut tersebut berada diantara pemecah gelombang dengan kemiringan 1:3, 

maka untuk pelabuhan dengan kedalaman 10 meter, lebar pada muka air rencana 

adalah 210 meter. 

Gelombang dari laut dalam akan masuk ke pelabuhan melalui mulut 

pelabuhan. Dalam perjalanannya masuk ke pelabuhan, tinggi gelombang 

berkurang secara berangsur-angsur karena adanya proses difraksi, yaitu 

menyebarkan energi gelombang ke seluruh lebar daerah perairan pelabuhan. 

Tinggi gelombang di kolam pelabuhan dapat di hitung dengan rumus Stevenson. 

Rumus tersebut hanya memberikan hasil perkiraan. Untuk mendapatkan gambaran 
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yang lebih jelas dari kondisi gelombang di kolam pelabuhan diperlukan tes model 

hidraulis. Rumus Stevenson mempunyai bentuk : 

�� = � ���
�

   − 0,027 √��  �1 + ��
�

��      (2.34) 

dengan, 

Hp  : tinggi gelombang di titik P di dalam pelabuhan (m) 

H  : tinggi gelombang di mulut pelabuhan (m) 

b  : lebar mulut pelabuhan (m) 

B : lebar kolam pelabuhan di titik P, yaitu panjang busur lingkaran 

dengan jari-jari D dan pusat pada titik tengah mulut (m) 

D  : jarak dari mulut ke titik P 

Persamaan tersebut tidak berlaku pada titik yang berjarak kurang dari 15 meter 

dari mulut. 

 

 
Gambar 2.22 : Penjelasan rumus 2.34 

 

2.5.6. Perencanaan Fasilitas Dasar 

a. Alur Pelayaran 

Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal yang akan masuk ke 

kolam pelabuhan. Alur pelayaran dan kolam pelabuhan harus cukup tenang 

terhadap pengaruh gelombang dan arus. Perencanaan alur pelayaran dan 

kolam pelabuhan ditentukan oleh kapal terbesar yang akan masuk ke 

pelabuhan dan kondisi meteorology dan oseanografi. 
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Dalam perjalanan masuk ke pelabuhan melalui alur pelayaran, kapal 

mengurangi kecepatannya sampai kemudian berhenti di dermaga. Secara 

umum beberapa daerah yang dilewati selama perjalanan tersebut yaitu : 

 Daerah tempat kapal melempar sauh di luar pelabuhan 

 Daerah pendekatan di luar alur masuk 

 Alur masuk di luar pelabuhan dan kemudian di daerah terlindung 

 Saluran menuju ke dermaga, apabila pelabuhan berada di dalam daerah 

daratan 

 Kolam putar 

 Alur pelayaran ini ditandai dengan alat bantu pelayaran yang berupa 

pelampung dan lampu-lampu. Pada umumnya daerah-daerah tersebut 

mempunyai kedalaman yang sangat kecil, sehingga diperlukan pengerukan 

untuk mendapatkan kedalaman yang diperlukan. 

1) Pemilihan Karakteristik Alur 

Alur masuk ke pelabuhan sempit dan dangkal. Alur-alur tersebut 

merupakan tempat terjadinya arus, terutama yang disebabkan oleh pasang 

surut. Sebuah kapal yang akan mengalami/menerima arus dari depan akan 

dapat mengatur (maneuver), tetapi apabila arus berasal dari belakang kapal 

akan menyebabkan gerakan yang tidak baik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karakteristik alur masuk ke pelabuhan adalah 

sebagai berikut : 

 Keadaan traffic kapal 

 Keadaan geografi dan meteorologi di daerah alur 

 Sifat-sifat fisik dan variasi dasar saluran 

 Fasilitas-fasilitas atau bantuan-bantuan yang diberikan pada pelayaran 

 Karakteristik maksimum kapal-kapal yang mengunakan pelabuhan 

 Kondisi pasang surut, arus dan gelombang. 

Suatu alur masuk ke pelabuhan yang lebar dan dalam akan 

memberikan keuntungan-keuntungan baik langsung maupun tidak 

langsung, seperti : 

 Jumlah kapal yang dapat bergerak tanpa tergantung pada pasang surut 

akan lebih besar 

 Berkurangnya batasan gerak dari kapal-kapal yang mempunyai draft 

besar 
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 Mengurangi waktu penungguan kapal-kapal yang hanya dapat masuk 

ke pelabuhan pada waktu air pasang 

 Mengurangi waktu transit barang-barang 

Selain keuntungan-keuntungan tersebut, dalam menentukan 

karakteristik alur ini perlu ditinjau pula biaya pengerukan yang lebih besar 

apabila alur tersebut lebar dan dalam, di banding dengan alur yang sempit 

dan dangkal. 

 

2) Kedalaman Alur 

Untuk mendapatkan kondisi operasi yang ideal kedalaman air di alur 

masuk harus cukup besar untuk memungkinkan pelayaran pada muka air 

terendah dengan kapal bermuatan penuh. 

Kedalaman air ini ditentukan oleh berbagai faktor, 

 kedalaman air total adalah 

 H = d + G + R + P + S + K       (2.35) 

di mana :  

d = draft kapal 

G = gerak vertikal kapal karena gelombang dan squat 

R = ruang kebebasan bersih 

P = ketelitian pengukuran 

S = pengendapan sedimen antara dua pengerukan 

K = toleransi pengerukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 : Kedalaman Alur Pelayaran 
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Kedalaman air diukur terhadap muka air refrensi. Biasanya muka air 

refrensi ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari muka air surut 

terendah  pada saat pasang besar (spring tide) dalam periode panjang, yang 

disebut LLWS (lower low water springtide). 

Beberapa definisi yang terdapat dalam gambar 2.23 adalah sebagai 

berikut ini. Elevasi dasar alur nominal adalah elevasi di atas di mana tidak 

terdapat rintangan yang menggangu pelayaran. Kedalaman elevasi ini 

adalah jumlah dari draft kapal dan ruang kebebasan bruto yang dihitung 

terhadap muka air rencana. Ruang kebebasan bruto adalah jarak antara sisi 

terbawah kapal dan elevasi dasar alur nominal, pada draft kapal 

maksimum yang diukur pada air diam. Ruang ini terdiri dari ruang gerak 

vertikal kapal karena pengaruh gelombang dan squat dan ruang kebebasan 

bersih. Ruang kebebasan bersih adalah ruang minimum yang tersisa antara 

sisi terbawah kapal dan elevasi dasar alur nominal kapal, pada kondisi 

kapal bergerak dengan kecepatan penuh dan pada gelombang dan angin 

terbesar. Ruang kebebasan bersih minimum adalah 0,5 meter untuk dasar 

laut berpasir dan 1,0 meter untuk dasar karang. 

Elevasi pengerukan alur ditetapkan dari elevasi dasar alur nominal 

dengan memperhitungkan beberapa hal berikut ini. 

 Jumlah endapan yang terjadi antara yang terjadi antara dua periode 

pengerukan 

 Toleransi pengerukan 

 Ketelitian pengukuran 

a) Draft Kapal 

Draft kapal ditentukan oleh karakteristik kapal terbesar yang 

menggunakan pelabuhan, muatan yang diangkut, dan juga sifat-sifat air 

seperti berat jenis, salinitas dan temperatur. Tabel 2.4 memberikan 

draft kapal untuk berbagai ukuran. Nilai yang ada dalam tabel tersebut 

perlu ditambah dengan angka koreksi karena adanya salinitas dan 

kondisi muatan. Angka koreksi minimum adalah sebesar 0,3 meter. 

b) Squat 

Squat adalah pertambahan draft kapat terhadap muka air yang 

disebabkan oleh kecepatan kapal. Squat ini diperhitungkan berdasarkan 

dimensi dan kecepatan kapal dan kedalaman air.  Kecepatan air di sisi 

kapal akan naik disebabkan karena gerak kapal. Berdasarkan hukum 
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Bernoulli, permukaan air akan turun karena kecepatan bertambah. 

Squat akan tampak jelas di saluran sempit, tetapi juga terjadi di saluran 

dengan lebar tak terhingga. Dua faktor yang menentukan besar squat 

adalah kedalaman alur pelayaran dan kecepatan kapal. Squat dihitung 

berdasarkan kecepatan maksimum yang diijinkan. 

Besar squat dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut 

yang didasarkan pada percobaaan di laboratorium. 

  � =  2,4 �
���²

��²
√����²

      (2.35) 

dengan : 

Δ : volume air yang dipindahkan (m³) 

Lpp : panjang garis air (m) 

Fr : angka Fraude = V / √gh (tak berdimensi) 

g : percepatan gravitasi (m/d²) 

h : kedalaman air (m)  

c) Gerak Kapal karena Pengaruh Gelombang 

Gerak kapal relatif terhadap posisinya pada waktu tidak bergerak di 

air diam adalah penting di dalam perencanaan alur pelayaran dan mulut 

pelabuhan. Gerak vertikal kapal digunakan untuk menentukan 

kedalaman alur, sedang gerak horisontal terhadap sumbu alur yang 

ditetapkan adalah penting untuk menentukan lebar alur. Gambar di 

bawah ini (Gambar 2.24) adalah beberapa gerakan kapal karena 

pengaruh gelombang. 

Kenaikan draft yang disebabkan oleh gerak tersebut kadang-

kadang sangat besar. Untuk kapal yang lebar, pengaruh rolling dapat 

cukup besar, terutama bila frekuensi rolling kapal sama dengan 

frekuensi gelombang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 : Pengaruh Gelombang pada Gerak Kapal 
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3) Lebar Alur 

Lebar alur biasanya diukur kaki sisi-sisi miring saluran atau pada 

kedalaman yang direncanakan. Lebar alur tergantung pada beberapa 

faktor, yaitu : 

 Lebar, kecepatan dan gerakan kapal 

 Traffic kapal, apakah alur direncanakan untuk satu atau dua jalur 

 Kedalam alur 

 Apakah alur sempit atau lebar 

 Stabilitas tebing alur 

 Angin, gelombang, arus dan arus melintang dalam alur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 : Lebar Alur 
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Tabel 2.5 : Lebar Alur Menurut OCDI  

Panjang Alur Kondisi Pelayaran Lebar 

Relatif panjang 

Kapal sering 

bersimpangan 
2 Loa 

Kapal tidak sering 

bersimpangan 
1,5 Loa 

Selain dari alur atas 

Kapal sering 

bersimpangan 
1,5 Loa 

Kapal tidak sering 

bersimpangan 
Loa 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 

 

4) Layout Alur Pelayaran 

Untuk mengurangi kesulitan dalm pelayaran, sedapat mungkin trase 

alur pelayaran ,erupakan garis lurus. Apabila hal ini tidak mungkin, misal 

karena adanya dasar karang, maka sumbu alur dibuat dengan beberapa 

bagian lurus yang dihubungkan dengan busur lingkaran. Faktor-faktor 

yang berpengaruh pada pemilihan trase adalah kondisi tanah dasar laut, 

kondisi pelayaran (angin, arus, gelombang), peralatan bantu (lampu-

lampu, radar) dan pertimbangan ekonomis. Secara garis besar trase alur 

ditentukan oleh kondisi lokal dan tipe kapal yang akan menggunakannya. 

Beberapa ketentuan berikut ini perlu diperhatikan dalam merencanakan 

trase alur pelayaran. 

 Sedapat mungkin trase alur harus mengikuti garis lurus. 

 Satu garis lengkung akan lebih baik daripada sederetan belokan kecil 

dengan interval pendek. 

 Garis lurus yang menghubungkan dua kurva lengkung harus 

mempunyai panjang minimum 10 kali panjang kapal terbesar. 

 Sedapat mungkin alur tersebut harus mengikuti arah arus dominan, 

untuk memperkecil alur melintang. 

 Jika mungkin, pada waktu kapal terbesar masuk pada air pasang, arus 

berlawanan dengan arah kapal yang datang. 

 Gerakan kapal akan sulit apabila dipengaruhi oleh arus atau angin 

melintang. Hal ini dapat terjadi ketika kapal bergerak dari daerah 
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a

R

terbuka ke perairan terlindung. Untuk itu maka lebar alur dan mulut 

pelabuhan harus cukup luas. 

 Pada setiap alur terdapat apa yang disebut titik tidak boleh kembali di 

mana kapal tidak boleh berhenti atau berputar, dan mulai dari titik 

tersebut kapal-kapal diharuskan melanjutkan sampai ke pelabuhan. 

Titik tersebut harus terletak sedekat mungkin dengan mulut pelabuhan 

dengan merencanakan/membuat tempat keluar yang memungkinkan 

kapal-kapal yang mengalami kecelakaan dapat meninggalkan tempat 

tersebut, atau dengan membuat suatu lebar tambahan. 

Apabila terdapat belokan maka belokan tersebut harus berupa kurva 

lengkung. Jari-jari busur pada belokan tergantung pada sudut belokan 

terhadap sumbu alur. Apabila arus melintang tidak ada dan kecepatan 

berkisar antara 7 dan 9 knot, jari-jari minimum untuk kapal yang 

membelok tanpa bantuan kapal tunda adalah seperti pada gambar 2.26. 

R ≥ 3 L, untuk α < 25° 

R ≥ 5 L, untuk 25° < α < 35° 

R ≥ 10L, untuk α > 35° 

dengan, 

R : jari-jari belokan (m) 

L : panjang kapal (m) 

α : sudut belokan (°) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 : Alur Pada Belokan 
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5) Kolam Pelabuhan 

Kolam pelabuhan harus tenang, mempunyai luas dan kedalaman yang 

cukup, sehingga memungkinkan kapal berlabuh dengan aman dan 

memudahkan bongkar muat barang. Selain itu tanah dasar harus cukup 

baik untuk bias menahan angker dari pelampung penambat. OCDI (The 

Overseas Coastal Area Development Institute of Japan) memberikan 

beberapa besaran untuk menentukan dimensi kolam pelabuhan. Daerah 

kolam yang digunakan untuk menambatkan kapal, selain penambatan di 

depan dermaga dan tiang penambat, mempunyai luasan air yang melebihi 

daerah lingkaran dengan jari-jari yang diberikan dalam tabel 2.6. 

Sedangkan pada pelampung penambat, daerah perairan mempunyai jari-

jari yang diberikan dalam tabel 2.7. Pada kolam yang digunakan untuk 

penambatan di depan dermaga atau tiang penambat, mempumyai daerah 

peairan yang cukup. Panjang kolam tidak kurang dari panjang total kapal 

(Loa) ditambah dengan ruang yang diperlukan untuk penambatan yaitu 

sebesar lebar kapal, sedangkan lebarnya tidak kurang dari yang diperlukan 

untuk penambatan dan keberangkatan kapal yang aman. Lebar kolam di 

antara dua dermaga yang berhadapan ditentukan oleh ukuran kapal, jumlah 

tambatan dan penggunaan kapal tunda. Apabila dermaga digunakan untuk 

tambatan tiga kapal atau kurang, lebar kolam di antara dermaga adalah 

sama dengan panjang kapal (Loa). Sedang dermaga untuk empat kapal atau 

lebih, lebar kolam adalah 1,5 Loa. 

Tabel 2.6 : Luas Kolam untuk Tambatan 

Penggunaan Tipe 
Tambatan 

Tanah Dasar atau 
Kecepatan Angin 

Jari-jari (m) 

Penungguan di 
lepas pantai atau 
Bongkar muat 
barang 

Tambatan 
bias 
berputar 
360° 

Pengangkeran baik Loa + 6H 

Pengangkeran jelek Loa + 6H + 30 

Tambatan 
dengan dua 
jangkar 

Pengangkeran baik Loa + 4,5H 

Pengangkeran jelek Loa + 4,5H + 25 

Penambatan 
selama ada badai 

 Kec. Angin 20 m/d Loa + 3H + 90 
 Kec. Angin 30 m/d Loa + 4H + 145 

H = kedalaman air 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 
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Tabel 2.7 : Luas Kolam untuk Tambatan Pelampung 

Tipe Penambatan Luas 

Tambatan pelampung tunggal 
Lingkaran dengan jari-jari (Loa + 

25 m) 

Tambatan pelampung ganda 
Segiempat dengan panjang dan 

lebar (Loa + 50 m) dan L/2 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 

a) Kolam Putar 

Luas kolam putar yang digunakan untuk mengubah arah kapal 

minimum adalah luasan lingkaran dengan jari-jari 1,5 kali panjang 

kapal total (Loa) dari kapal terbesar yang menggunakannya. Apabila 

perputaran kapal dilakukan dengan bantuan jangkar atau menggunakan 

kapal tunda, luas kolam putar minimum adalan luas lingkaran dengan 

jari-jari sama dengan panjang total kapal (Loa). 

b) Kedalaman Kolam Pelabuhan 

Dengan memperhitungkan gerak osilasi kapal karena pengaruh 

alam seperti gelombang, angin dan arus pasang surut, kedalaman 

kolam pelabuhan adalah 1,1 kali draft kapal pada muatan penuh di 

bawah elevasi muka air rencana. Kedalaman tersebut diberikan dalam 

tabel 2.8. 
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Tabel 2.8 : Kedalaman Kolam Pelabuhan 

Bobot Kedalaman (m)  Bobot Kedalaman 
(m) 

Kapal Penumpang (GRT)  Kapal Minyak (DWT) 
500  3,5                   700  4,0 

1,000  4,0                1,000  4,5 
              2,000  4,5                2,000  5,5 
              3,000  5,0                3,000  6,5 
              5,000  6,0                5,000  7,5 
              8,000  6,5              10,000  9,0 
            10,000  7,0              15,000  10,0 
            15,000  7,5              20,000  11,0 
            20,000  9,0              30,000  12,0 
            30,000  10,0              40,000  13,0 

Kapal Barang (DWT)              50,000  14,0 
                 700  4,5              60,000  15,0 
              1,000  5,0              70,000  16,0 
              2,000  5,5              80,000  17, 
              3,000  6,5  Kapal Ferry (GRT) 
              5,000  7,5                1,000  4,5 
              8,000  9,0                2,000  5,5 
            10,000  10,0                3,000  6,0 
            15,000  11,0                4,000  6,5 
            20,000  11,5                6,000  7,5 
            30,000  12,0                8,000  8,0 
            40,000  13,0              10,000  8,0 
            50,000  14,0              13,000  8,0 

Kapal Barang Curah (DWT)  Kapal Peti Kemas (DWT) 
            10,000  9,0              20,000  12,0 
            15,000  10,0              30,000  13,0 
            20,000  11,0              40,000  14,0 
            30,000  12,0              50,000  15,0 
            40,000  12,5    
            50,000  13,0    
            70,000  15,0    
            90,000  16,0    
          100,000  18,0    
          150,000  20,0    

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 
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c) Ketenangan di Pelabuhan 

 Kolam pelabuhan harus cukup tenang daik dalam kondisi biasa 

maupun badai. Kolam di depan dermaga harus tenang untuk 

memungkinkan penambatan selama 95% - 9,75% dari hari atau lebih 

dalam satu tahun. 

Tinggi gelombang kritis untuk bongkar muat barang di kolam di 

depan fasilitas tambatan ditentukan berdasarkan jenis kapal, ukuran 

dan kondisi bongkar muat, yang dapat diberikan dalam tabel 2.9. 

Tabel 2.9 : Tinggi Gelombang Kritis di Pelabuhan 

Ukuran Kapal 
Tinggi Gelombang Kritis untuk 

Bongkar Muat 

Kapal Kecil 0,3 meter 

Kapal Sedang dan Besar 0,5 meter 

Kapal Sangat Besar 0,7 – 1,5 meter 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 

Catatan : 

Kapal kecil : Kapal kurang dari 500 GRT yang selalu 

menggunakan kolam untuk kapal kecil. 

Kapal sedang dan besar :  Kapal selain kapal kecil dan sangat besar. 

Kapal sangat besar : Kapal lebih dari 500.000 GRT yang 

menggunakan dolphin besar dan tambatan 

di laut. 

 

b. Dermaga 

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat 

dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-

turunkan penumpang. Dimensi dermaga didasarkan pada jenis dan ukuran 

kapal yang merapat dan bertambat pada dermaga tersebut. Dalam 

mempertimbangkan ukuran dermaga harus didasarkan pada ukuran-ukuran 

minimal sehingga kapal dapat bertambat atau meninggalkan dermaga maupun 

melakukan bongkar muat barang secara aman, cepat dan lancar. 

Dermaga dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu wharf atau quai dan jetty 

atau pier atau jembatan. 

Wharf  adalah dermag ayang paralel dengan pantai dan biasanya berimpit 

dengan garis pantai. Wharf juga dapat berfungsi sebagai penahan tanah yang 
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dibelakangnya. Jetty atau pier adalah dermaga yang menjorok ke laut. Berbeda 

dengan wharf yang digunakan untuk merapat pada satu sisinya, pier bisa 

digunakan pada satu sisi atau dua sisinya.  Jetty ini biasanya sejajar dengan 

pantai dan dihubungkan dengan daratan oleh jembatan yang biasanya 

membentuk sudut tegak lurus dengan jetty, sehingga pier dapat berbentuk T 

atau L. 

1) Pemilihan Tipe Dermaga 

Dermaga dibangun untuk melayani kebutuhan tertentu. Pemilihan tipe 

dermaga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang akan dilayani (dermaga 

penumpang atau barang yang bias berupa barang satuan, curah atau cair), 

ukuran kapal, arah gelombang dan angin, kondisi topografi dan tanah dasr 

laut, dan yang paling penting adalah tinjauan ekonomi untuk mendapatkan 

bangunan yang paling ekonomis. Pemilihan tipe dermaga didasarkan pada 

tinjauan berikut ini. 

a) Tinjauan Topografi Daerah Pantai 

Di perairan yang dangkal sehingga kedalaman yang cukup agak 

jauh dari darat, penggunaan jetty akan lebih ekonomis karena tidak 

diperlukan pengerukan yang besar. Sedang di lokasi di mana 

kemiringan dasar cukup curam, pembuatan pier dengan melakukan 

pemancangan tiang di perairan yang dalam menjadi tidak praktis dan 

sangat mahal. Dalam hal ini pembuatan wharf adalah lebih tepat. Di 

suatu daerah yang akan dibangun daerah industry dekap pantai, di 

mana daerah daratan rendah maka diperlukan penimbunan dengan 

menggunakan pasir hasil pengerukan di laut. Untuk menahan tanah 

timbunan diperlukan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah 

tersebut dapat juga digunakan sebagai dermaga dengan menambah 

fasilitas tambatan, bongkar muat, perkerasan di halaman dermaga dan 

sebagainya. Dermaga ini disebut bulkhead wharf  (wharf penahan 

tanah). 

b) Jenis Kapal yang Dilayani 

Dermaga yang melayani kapal minyak (tanker) dan kapal barang 

curah mempunyai konstruksi yang ringan dibanding dengan dermaga 

barang potongan (general cargo), karena dermaga tersebut tidak 

memerlukan peralatan bongkar muat barang yang besar (kran), jalan 

kereta api, gudang-gudang dan sebagainya. Untuk melayani kapal 
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tersebut penggunaan pier akan lebih ekonomis. Oleh karena minyak 

dikeluarkan dari kapal pada satu titik (tempat pengeluaran minyak) 

dengan menggunakan pipa, maka lebar dan panjang dermaga dapat 

diperpendek. Umtuk itu diperlukan dolphin guna mengikat bagian 

haluan dan buritan kapal. Penjelasan tentang dolphin diberikan dalam 

pembahasan alat penambat. Dermaga yang melayani barang potongan 

dan peti kemas menerima beban yang besar di atasnya, seperti kran, 

barang yang dibongkar muat, peralatan transportasi (kereta api, truk). 

Untuk keperluan tersebut dermaga tipe wharf akan lebih cocok. Untuk 

kapal tanker atau kapal barang curah yang sangat besar, sementara 

kapal sebesar itu jarang menggunakan pelabuhan. Untuk melayani 

kapal tersebut dibuat tambatan di lepas pantai, dan bongkar muat 

barang dilakukan oleha kapal yang lebih kecil atau menggunakan pipa 

bawah laut. 

c) Daya Dukung Tanah 

Kondisi tanah sangat menentukan dalam pemilihan tipe dermaga. 

Pada umumnya tanah di dekat daratan mempunyai daya dukung yang 

lebih besar daripada tanah di dasar laut. Dasar laut umumnya terdiri 

dari endapan yang belum padat. Ditinjau dari daya dukung tanah, 

pembuatan wharf atau dinding penahan tanah lebih menguntungkan. 

Tetapi apabila tanah dasar berupa karang pembuatan wharf akan mahal 

karena untuk memperoleh kedalaman yang cukup di depan wharf 

diperlukan pengerukan. Dalam hal ini pembuatan pier akan lebih 

murah karena tidak diperlukan pengerukan dasar karang. 

2) Wharf 

Wharf adalah dermaga yang dibuat sejajar pantai dan dapat berimpit 

dengan garis pantai atau tegak menjorok ke laut. Wharf dibangun apabila 

garis kedalaman laut hampir merata dan sejajar dengan garis pantai. Wharf 

biasanya digunakan untuk pelabuhan barang potongan atau peti kemas di 

mana dibutuhkan suatu halaman terbuka yang cukup luas untuk menjamin 

angkutan barang. Perencanaan wharf harus memperhitungkan tambatan 

kapal, peralatan bongkar muat barang dan fasilitas transportasi darat. 

Karakteristik kapal yang akan berlabuh mempengaruhi panjang wharf dan 

kedalaman yang diperlukan untuk merapatnya kapal. 
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Menurut strukturnya wharf  dapat  dibedakan menjadi dua macam 

yaitu : 

 Dermaga konstruksi terbuka di mana lantai dermaga didukung oleh 

tiang-tiang pancang. 

 Dermaga konstruksi tertutup atau solid, seperti dinding massa, kaison, 

turap dan dinding penahan tanah. 

Gambar 2.27 adalah contoh wharf konstruksi terbuka. Balok dan lantai 

struktur utama berada di bagian bawah yang didukung tiang-tiang, dan di 

atasnya diberi timbunan untuk menambah berat sehingga mempunyai 

stabilitas yang lebih baik. 

 

 
Gambar 2.27 : Wharf Kontruksi Terbuka 

 

Wharf tipe tertutup biasanya berimpit dengan garis pantaidan juga 

berfungsi sebagai penahan tanah di belakangnya. Gambar 2.28 adalah 

wharf tipe tertutup yang terbuat dari sel turap baja, yang sering digunakan 

apabila kedalaman air tidak lebih besar dari 15 meter dan tanah dasar 

mampu mendukung bangunan massa di atasnya. Bagian dari sel tersebut 

biasanya dibuat slab beton dan dinding untuk menahan tanah di 

belakangnya. Sel terbuat dari turap baja yang dipancang melingkar dam 

mampu menahan gaya tarik untuk menahan bahan isian di dalamnya, 
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sehingga membentuk dinding massa (gravitas) yang cukup berat dan 

mampu menahan penggulingan. 

 

 
Gambar 2.28 : Wharf Penahan Tanah dari Turap Berbentuk Sel 

 

Gambar 2.29 adalah wharf dari turap yang dipancang ke dalam tanah. 

Turap terbuah dari kayu, beton atau baja. Dalam hal gambar tersebut 

bagian atas turap ditahan oleh tali baja dan angker yang diletakkan pada 

jarak yang aman. Sedang dalam gambar 2.30 bagian atas turap ditahan 

oleh tiang pancang miring yang dapat menahan tarikan. Apabila 

kedalaman air kecil dan tanah dasar cukup baik, turap bisa dipancang 

sampai kedalaman yang cukup besar dan dapat berfungsi sebagai 

kantilever. 

 
 

Gambar 2.29 : Turap Penahan Tanah dengan Angker 

 

 



 
 

71 

 
Gambar 2.30 : Turap Penahan Tanah dengan Tang Miring 

 

Kaison beton juga banyak digunakan sebagai wharf seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.31. dalam gambar tersebutkaison diletakkan 

pada pondasi dari tumpukan batu. Bagian dalam kaison diisi dengan batu 

untuk menambah berat bangunan sehingga lebih stabil terhadap tekanan 

tanah di belakangnya. Kaison bisa dibuat di tempat kering dan kemudian 

diturunkan dengan melakukan pengerukan tanah kolam pelabuhan di 

depannya, seperti terlihat daam gambar 2.32. 

 
 

Gambar 2.31 : Wharf dari Kaison 
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Gambar 2.32 : Metode Pemasangan Kaison 

 

3) Pier atau Jetty 

Pier  adalah dermaga yang dibangun dengan membentuk sudut 

terhadap garis pantai. Pier dapat digunakan untuk merapat kapal pada satu 

sisi atau kedua sisinya. Pier berbentuk jari lebih efisien karena ddapat 

digunakan untuk merapat kapal pada kedua sisinya untuk panjang dermaga 

yang sama. Perairan di antara dua pier yang berdampingan disebut slip. 

Gambar 2.33 adalah contoh pier berbentuk T dan L dan gambar 2.34 

menunjukkan pier berbentuk jari. 



 
 

73 

 
Gambar 2.33 : Pier Berbentuk T dan L 

 

 
Gambar 2.34 : Pier Berbentuk Jari 

 

 



 
 

Gambar 2.35 adalah pier / jetty untuk bertambatnya kapal tanker. Jetty 

dapat digunakan untuk merapat kapal pada kedua sisinya. Kapal merapat 

pada blesting dolphin dan pengikatan dilakukan dengan mooring dolphin 

(dolphin penambat). 

 

 
Gambar 2.35 : Jetty Kapal Tanker 

 

4) Ukuran Dermaga 

Panjang dermaga direncanakan sesuai dengan panjang kapal dan 

jumlah kapal yang akan bersandar. Lebar apron tergantung pada alat 

bongkar muat (kran) yang digunakan, jumlah jalur kereta api dan truk. 

Gambar 2.37 memberikan lebar apron untuk berbagai kondisi operasi yang 

berbeda. Misalnya A adalah luas gudang yang melayani satu tambatan, 

maka beberapa ukuran lain adalah sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.36 : Dimensi Wharf 
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Panjang dermaga : 

Lp = n . Loa + (n-1) 15 + 50     (2.36) 

d = Lp – 2e 

b = 3A / (d – 2e) 

dimana : 

Lp  : panjang dermaga 

A  : luas gudang 

L  : panjang kapal yang ditambat 

b  : lebar gudang 

n  : jumlah kapal yang ditambat 

a  : lebar apron 

e  : lebar jalan 

nilai a dan e dapat dilihat dalam gambar 2.37 

Gambar 2.38 dan 2.39 adalah beberapa ukuran pier jari yang 

digunakan untuk dua dan empat tambatan. Slip yang digunakan untuk 

empat tambatan harus cukup besar untuk gerakan kapal yang masuk dan 

keluar dengan bantuan kapal tunda. Apabila A dan B adalah luas gudang 

transit dan lebar kapal, maka beberapa ukuran yang lain adalah : 

1. Pier dua tambatan  2.  Pier empat tambatan 

Panjang pier :       Panjang pier : 

Lp = Loa + 50 m      Lp = 2Loa + 65 m  (2.37) 

Lebar pier :       Lebar pier : 

Bp = 2a + b       Bp = 2a + b  

Lebar slip:       Lebar slip: 

S  = 2B + 35 m      S  = 2B + 50 m 

Panjang gudang :      Panjang gudang : 

d  = L – (c + e)      d  = L – (c + e) 

Lebar gudang :      Lebar gudang : 

b  = A / d       b  = A / d 

Nilai a dan c dapat dilihat dalam gambar 2.37. 
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Gambar 2.37 : Lebar Apron
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Gambar 2.38 : Pier berbentuk jari untuk dua tambatan 

 

Gambar 2.39 : Pier berbentuk jari untuk empat tambatan 
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5) Gaya-Gaya Yang Bekerja Pada Dermaga (Gaya Horisontal/Lateral Pada 

Dermaga) 

Gaya-gaya yang bekerja pada dermaga dapat dibedakan menjadi gaya 

horizontal/lateral dan vertikal. Gaya lateral meliputi gaya benturan kapal 

pada dermaga, gaya tarikan kapal dan gaya gempa. Sedangkan gaya 

vertikal adalah berat sendiri bangunan dan beban hidup. 

a) Gaya Benturan Kapal 

Pada waktu merapat pada dermaga kapal masih mempunyai 

kecepatan sehingga akan terjadi benturan antara kapal dengan 

dermaga. Dalam perencanaan dianggap bahwa benturan maksimum 

terjadi apabila kapal bermuatan penuh menghantam dermaga pada 

sudu 10° terhadap sisi depan dermaga. 

Gaya benturan kapal yang harus ditahan dermaga tergantung pada 

energi benturan yang diserap oleh sistem fender yang dipasang pada 

dermaga. Gaya benturan bekerja secara horisontal dan dapat dihitung 

berdasarkan energi benturan. Hubungan antara gaya dan energi 

benturan tergantung pada tipe fender yang digunakan. Energi benturan 

dapat dihitung dengan persamaan : 

       

   (2.38) 

  

dimana : 

E = energi benturan (ton meter) 

V = komponen tegak lurus sisi dermaga dari kecepatan kapal pada 

saat membentur dermaga (m/det) 

W = displacement (berat) kapal 

G = percepatan gravitasi 

Cm = koefisien massa 

Ce = koofisien eksentrisitas 

Cs = koefisien kekerasan (diambil 1) 

Cc = koefisien bentuk dari tambatan (diambil 1) 

 

 

 

W . V²
2.g

E = Cm . Ce . Cs . Cc
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Kecepatan merapat kapal salah satu faktor penting dalam 

perencanaan dermaga dan sistem fender, yang dapat ditentukan dari 

nilai pengukuran atau pengalaman. Secara umum kecepatan merapat 

kapal diberikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 2.10 : Kecepatan Merapat Kapal pada Dermaga 

Ukuran Kapal 

(DWT) 

Kecepatan Merapat 

Pelabuhan (m/dt) 
Laut Terbuka 

(m/dt) 

< 500 0,25 0,3 

500 < 10.000 0,15 0,2 

10.000 < 30.000 0,15 0,15 

> 30.000 0,12 0,15 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 

 

Koefisen massa tergantung pada gerakan air di sekeliling kapal, 

yang dapat dihitung dengan persamaan : 

         

    (2.39) 

 

     

               (2.40) 

 

dimana : 

Cb  = koefisien blok kapal 

d   = draft kapal (m) 

B  = lebar kapal (m) 

Lpp  = panjang garis air (m) 

γo  = berat jenis air laut (t/m³) 

 

Kapal yang merapat ke dermaga membentuk sudut terhadap 

dermaga, sehingga pada waktu bagian kapal menyentuh dermaga, 

kapal akan berputar sehingga sejajar dengan dermaga. Sebagian energi 

benturan yang ditimbulkan oleh kapal akan hilang oleh perputaran 

tersebut. Sisa energi akan diserap oleh dermaga. 

π . d
2 . Cb . B

Cm = 1 +

W
Lpp . B . d . γo

Cb =
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1
1 + (l / r)²

Ce =

Koefisien eksentrisitas adalah perbandingan antara energi sisa dan 

energi kinetik kapal yang merapat, dan dapat dihitung dengan rumus 

berikut :   

           (2.41) 

 

dimana : 

l =  jarak sepanjang permukaan air dermaga dari pusat berat 

kapal sampai titik sandar 

r = jari-jari putaran di sekeliling pusat berat kapal pada 

permukaan air 

Kapal barang :  Lpp = 0,846 . Loa
1,0193 

Kapal tangker : Lpp = 0,852 . Loa
1,0201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40 : Posisi Kapal saat Merapat 
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 Gambar 2.41 : Koefisien Blok 

 

Titik kontak pertama antara kapal dan dermaga adalah suatu titik 

dari ¼ panjang kapal pada dermaga dan ⅓ panjang kapal pada dolphin, 

dan nilai l adalah : 

Dermaga : l =¼ Loa 

Dolphin : l = 1
6�  Loa 

b) Gaya Akibat Angin 

Angin yang berhembus ke badan kapal yang ditambatkan akan 

menyebabkan gerakan kapal yang bisa menimbulkan gaya pada 

dermaga. Apabila arah angin menuju ke dermaga, maka gaya tersebut 

berupa gaya benturan ke dermaga, sedang jika arahya meninggalkan 

dermaga akan menyebabkan gaya tarikan kapal pada alat penambat. 

Besar gaya angin tergantung pada arah hembus angin, dan dapat 

dihitung dengan persamaan : 

 Gaya longitudinal apabila angin datang dari arah halua (α = 0°) 

 Rw = 0,42 . Qa Aw     (2.42) 

 Gaya longitudinal apabila angin datang dari arah buritan (α = 180°) 

Rw = 0,5 . Qa Aw     (2.43) 

 Gaya lateral apabila angin datang dari arah lebar (α = 90°) 

Rw = 1,1 . Qa Aw     (2.44) 

dimana : 

Qa = 0,063 . V²      (2.45) 
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dengan : 

Rw = gaya akibat angin (kg) 

Qa = tekanan angin (kg/m²) 

V = kecepatan angin (m/dt) 

Aw = proyeksi bidang yag tertiup angin (m²) 

 

c) Gaya Akibat Arus  

Seperti halnya angin, arus yang bekerja pada bagian kapal yang 

terendam air juga akan menyebabkan terjadinya gaya pada kapal yang 

kemudian diteruskan pada dermaga dan alat penambat. Besar gaya 

yang dirimbulkan oleh arus diberikan oleh persamaan berikut : 

 Gaya tekanan karena arus yang bekerja dalam arah haluan : 

 Rf = 0,14 . S . V²     (2.46) 

 

 Gaya tekanan karena arus yang bekerja dalam arah sisi kapal : 

 Rf = ½ . ρ . C . V² . B’    (2.47) 

dimana : 

R = gaya akibat arus (kg) 

S = luas tampang kapal yang terendam air (m²) 

ρ = rapat massa air laut ( ρ = 104,5 kgf d/m4 ) 

C = koefisien tekanan arus 

V = Kecepatan arus (m/dt) 

B’ = luas sisi kapal dibawah muka air (m²) 

 

d) Gaya Tarikan Kapal pada Dermaga 

Gaya tarikan dapat juga dihitung dengan cara berikut ini 

(OCDI,1991) : 

 Gaya tarikan kapal pada bollard diberikan dalam Tabel 2.11 untuk 

berbagai ukuran kapal dalam GRT. Selain gaya tersebut yang 

bekerja secara horisontal, bekerja juga gaya vertikal sebesar ½ dari 

nilai yang tercantum dalam tabel. 

 Gaya tarikan kapal pada bitt diberikan dalam Tabel 2.11 untuk 

berbagai ukuran kapal dalam GRT, yang bekerja dalam semua 

arah. 
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 Gaya tarikan kapal dengan ukuran yang tidak tercantum dalam 

Tabel 2.11 (kapal dengan bobot kurang dari 200 ton dan lebih dari 

100.000 ton) dan fasilitas tambatan pada cuaca buruk harus 

ditentukan dengan memperhatikan cuaca dan kondisi laut, 

konstruksi alat penambat dan data pengukuran gaya tarikan. 

 

Tabel 2.11 : Gaya Tarikan Kapal 

Bobot Kapal (GRT) 
Gaya Tarik pada 

Bollard (ton) 

Gaya Tarik pada 

Bitt (ton) 

200 -500 15 15 

501 – 1.000 25 25 

1.001 – 2.000 35 25 

2.001 – 3.000 35 35 

3.001 – 5.000 50 35 

5.001 – 10.000 70 50 (25) 

10.001 – 15.000 100 70 (25) 

15.001 – 20.000 100 70 (35) 

20.001 – 50.000 150 100 (35) 

50.001 – 100.000 200 100 (50) 

Nilai dalam kurung adalah untuk gaya pada tambatan yang dipasang di sekitar tengah kapal yang 

mempunyai tidak lebih dari 2 tali pengikat 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 
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c. Fender dan Alat Penambat 

Kapal yang merapat ke dermaga masih mempunyai kecepatan baik yang 

digerakkan oleh mesinnya sendiri (kapal kecil) maupun ditarik oleh kapal 

tunda (untuk kapal besar). Pada waktu merapat tersebut akan terjadi benturan 

antara kapal dan dermaga. Walaupun kecepatan kapal kecil tetapi karena 

massanya sangat besar, maka energi yang terjadi karena benturan akan sangat 

besar. Untuk menghindari kerusakan pada kapal dan dermaga karena benturan 

tersebut maka di depan dermaga diberi bantalan yang berfungsi sebagai 

penyerap energi benturan. Bantalan yang ditempatkan di depan dermaga 

disebut dengan fender. 

Pada waktu kapal melakukan bongkar muat barang atau selama menunggu 

di perairan pelabuhan, kapal harus tetap berada di tempatnya dengan tenang. 

Untuk itu kapal harus diikat pada alat penambat. Gerak kapal bisa disebabkan 

oleh gelombang, arus atau angin yang dapat menimbulkan gaya tarikan kapal 

ke alat penambat. Alat penambat harus mampu menahan gaya tarik yang 

ditimbulkan oleh kapal. 

1) Fender 

Fender berfungsi sebagai bantalan yang ditempatkan di depan 

dermaga. Fender akan menyerap energi benturan antara kapal dan 

dermaga. Gaya yang harus ditahan oleh dermaga tergantung pada tipe dan 

konstuksi fender dan defleksi dermaga yang diijinkan. Fender juga 

melindungi rusaknya cat badan kapal karena gesekan antara kapal dan 

dermaga yang disebabkan oleh gerak karena gelombang, arus dan angin. 

Fender harus dipasang di sepanjang dermaga dan letaknya harus 

sedemikian rupa sehingga dapat mengenai kapal. Oleh karena kapal 

mempunyai ukuran yang berlainan maka fender harus dibuat agak tinggi 

pada sisi dermaga. Ada beberapa tipe fender yaitu fender kayu, fender 

karet dan fender gravitasi. 

a) Fender Kayu 

Fender kayu bisa beurpa batang-batang kayu yang dipasang 

horisontal atau sejumlah batang kayu vertikal. Panjang fender sama 

dengan sisi atas dermaga sampai muka air. Fender kayu ini mempunyai 

sifat untuk menyerap energi. 
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b) Fender Karet 

Karet banyak digunakan sebagai fender. Bentuk paling sederhana 

dari fender ini berupa ban-ban luar mobil yang dipasang pada sisi 

depan di sepanjang dermaga. Fender ban mobil ini digunakan kapal-

kapal kecil. 

Fender karet mempunyai bentuk berbeda seperti fender tabung 

silinder dan segiempat, blok karet berbentuk segiempat dan fender 

Raykin. Sesuai dengan perkembangan kapal tanker dengan ukuran 

yang sangat besar, telah dikembangkan pula fender karet untuk bisa 

menahan benturan kapal-kapal tanker raksasa, yang dikenal dengan 

fender karet tipe V dan H. 

c) Fender Gravitasi 

Selain jenis fender seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah 

dikembangkan pula fender gravitas yang digantung di sepanjang 

dermaga. Fender ini terbuat dari tabung baja yang diisi dengan beton 

dan sisi depannya diberi pelindung kayu dengan berat sampai 15 ton. 

Apabila terbentur kapal, fender tersebut akan bergerak ke belakang dan 

ke atas, sedemikian sehingga kapal dapat dikurangi kecepatannya, 

karena untuk dapat menggerakkan ke belakang diperlukan tenaga yang 

cukup besar. Prinsip kerja fender ini adalah mengubah energi kinetis 

menjadi energi potensial. Dengan memasang sejumlah fender di 

sepanjang dermaga, energi benturan kapal dapat diserap. Besar energi 

yang diserap tiap fender tergantung pada bentuk kapal dan gerak kapal 

pada waktu membentur dermaga. 

2) Perencanaan Fender 

Kapal yang merapat ke dermaga membentuk sudut terhadap sisi 

dermaga dan mempunyai kecepatan tertentu. Dalam perenanaan fender 

dianggap bahwa kapal bermuatan penuh dan merapat dengan sudut 10° 

terhadap sisi depan dermaga. 

Pada saat merapat tersebut sisi depan kapal membentur fender, dan 

hanya sekitar setengah dari bobot kapal yang secara efetif menimbulkan 

energi benturan yang diserap olhh fender dan dermaga. Kecepatan merapat 

kapal diproyeksikan dalam arah tegak lurus dan memanjang dermaga. 

Komponen dalam arah tegak lurus sisi dermaga diperhitungkan untuk 

merencanakan fender. 
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Energi yang diserap oleh sistem fender dan dermaga biasanya 

ditetapkan ½ E. Setengah energi yang lain diserap oleh kapal dan air.  

Dianggap bahwa energi yang harus diserap oleh sistem fender dan 

dermaga adalah ½ E. Tahanan tarik dari nol sampai maksimum, dan kerja 

yang dilakukan oleh dermaga adalah : 

K = ½ F d       (2.48) 

Gambar 2.42 menunjukkan kapal yang membentur dermaga pada saat 

merapat. Energi yang membentur dermaga adalah ½ E. Karena benturan 

tersebut fender memberikan gaya reaksi F. Apabila d adalah defleksi 

fender, maka terdapat hubungan berikut ini. 

½ E = ½ F d 

½ �
�

V² = ½ F d 

F = �
� � �

 V²       (2.49) 

 

dengan : 

F  : gaya bentur yang serap sistem fender. 

d  : defleksi fender. 

V : komponen kecepatan dalam arah tegak lurus sisi dermaga. 

W : bobot kapal bermuatan penuh. 

 

 

 
Gambar 2.42 : Benturan Kapal pada Dermaga 

 

Tipe fender yang digunakan dan penempatannya pada sisi depan 

dermaga harus dapat melindungi dan menyerap energi benturan dari semua 

jenis dan ukuran kapal untuk berbagai elevasi muka air laut. 

KAPAL

PIER

E

10°

V = kece
patan ka

pal

v = V sin 10°

Fd/2



 
 

87 

Dalam arah horisontal jarak antara fender harus ditentukan sedemikian 

rupa sehingga dapat menghindari kontak langsung antara kapal dan 

dinding dermaga. 

Persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan jarak 

maksimum antara fender. 

L = 2 . √(r² - (r – h)²)      (2.50) 

dimana : 

L = jarak maksimum antara fender (m) 

r = jari-jari kelengkungan sisi haluan kapal (m) 

h = tinggi fender (m) 

Apabila data jari-jari kelengkungan sisi haluan kapal tidak diketahui, 

maka persamaan berikut dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

perhitungan. 

Kapal barang dengan bobot 500 – 50.000 DWT 

Log r = -1,055 + 0,650 . log . (DWT)   (2.51) 

Kapal tanker dengan bobot 5.000 + 200.000 DWT 

Log r = -0,133 + 0,440 . log . (DWT)   (2.52) 

 

OCDI (1991) memberikan jarak interval antara fender sebagai fungsi 

kedalaman air seperti yang diberikan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.12 : Jarak Antara Fender 

Kedalaman Air (m) Jarak Antara Fender (m) 

4 ~ 6 

6 ~ 8 

8 ~ 10 

4 ~7 

7 ~ 10 

10 ~ 15 

(Sumber : Pelabuhan, Bambang Triatmodjo, 2003) 

 

3) Alat Penambat 

Alat penambat adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk 

keperluan sebagai berikut : 

 Mengikat kapal pada waktu berlabuh agar tidak terjadi pengeseran atau 

gerak kapal yang disebabkan oleh gelombang, arus dan angin. 

 Menolong berputarnya kapal. 
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Alat penambat ini bisa diletakkan di darat (dermaga) dan di dalam air. 

Menurut macam konstruksinya alat penambat dapat dibedakan menjadi 

tiga macam berikut ini : 

 Boulder pengikat 

 Pelampung penambat 

 Dolphin 

a) Boulder / Alat Pengikat 

 Kapal yang berlabuh ditambatkan ke dermaga dengan mengikat 

tali-tali penambat ke bagian haluan, buritan dan badan kapal. Tali-tali 

penambat tersebut diikatkan pada alat penambat yang dikenal dengan 

bitt yang dipasang di sepanjang sisi dermaga. Bitt dengan ukuran yang 

lebih besar disebut dengan bollard (corner mooring post) yang 

diletakan pada kedua ujung dermaga atau di tempat yang agak jauh 

dari sisi muka dermaga. 

Bitt digunakan untuk mengikat kapal pada kondisi cuaca normal. 

Sedangkan bollard selain untuk mengikat pada kondisi normal dan 

pada kondisi badai, juga dapat digunakan untuk mengarahkan kapal 

merapat ke dermaga atau untuk membelok / memutar terhadap ujung 

dermaga. Alat penambat ini ditanam pada dermaga dengan menggukan 

baut yang dipasang memlalui pipa yang ditempatkan di dalam beton. 

Dengan cara tersebut memungkinkan mengganti baut jika rusak. Alat 

pengikat ini biasanya terbuat dari besi cor berbentuk silinder yang pada 

ujung atasnya dibuat tertutup dan lebih besar sehingga dapat 

menghalangi keluarnya tali kapal yang diikatkan. Supaya tidak 

menggangu kegiatan di dermaga maka tinggi bolder dibuat tidak boleh 

lebih dari 50cm diatas lantai dermaga. Gambar 2.43 menunjukkan 

kedua tipe alat pengikat. Jarak dan jumlah minimum bitt untuk 

beberapa ukuran kapal diberikan dalam tabel 2.13. 
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Gambar 2.43 : Bentuk Alat Pengikat 

 

Tabel 2.13 : Penempatan Bitt 

Ukuran Kapal 

(GRT) 

Jarak 

Maksimum (m) 

Jumlah Minimal / 

Tambatan 

<2.000 10 -15 4 

2.001 – 5.000 20 6 

5.001 – 20.000 25 6 

20.001 – 50.000 35 8 

50.001 – 100.000 45 8 

 

b) Pelampung Penambat (Mooring Buoy) 

Pelampung penambat berada di dalam kolam pelabuhan atau di 

tengah laut. Kapal-kapal yang akan bongkar muat tidak selalu dapat 

langsung merapat pada pada dermaga karena dermaga sedang dipakai, 

diperbaiki atau lainnya. Dengan demikian kapal harus menunggu di 

luar dermaga dan berhenti. Bila kapal berapa di luar lindungan 

pemecah gelombang, kapal dapat berlabuh dengan cara membuang 

jangkarnya sendiri. Tetapi di luar lindungan pemecah gelombang tidak 

selalu tenang, sehingga dianjurkan untk berlabuh di dalam lindungan 

pemecah gelombang. Mengingat luas daerah lindungan pemecah 

gelombang adalah terbatas, maka kapal yang berlabuh dengan 

menggunakan jangkarnya  sendiri dapat mengganggu kapal- kapal 

yang lain, karena kapal dapat berputar 360°, sehingga memerlukan 
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tempat yang luas. Untuk mengurangi gerakan berputar ini perlu 

diadakan pelampung penambat. 

Selain sebagai pengikat kapal, pelampung penambat dapat juga 

dipakai sebagai penolong untuk berputarnya kapal. Di tempat-tempat 

yang agak sempit, berputarnya kapal dapat membahayakan kapal 

lainnya yang sedang berlabuh. Untuk mengurangi resiko ini maka 

kadang-kadang ditengah antara dua pier dipasang pelampung yang 

dapat dipakai sebagai pembantu untuk berputar. Pelampung penambat 

ini juga dapat dipakai sebagai pembantu pengereman. 

Pelampung penambat juga bisa digunakan untuk penambatan lepas 

pantai. Apabila kapal yang akan berlabuh berbobot sangat besar yang 

mempunyai draft (sarat) besar, misalnya kapal tangker bisa mencapai 

500.000 DWT dengan sarat lebih dari 27 m. Biasanya pelabuhan tidak 

direncanakan untuk bisa melayani kapal tersebut, karena perairan 

pelabuhan dan alur pelayaran harus sangat dalam, yang berarti 

diperlukan pengerukan dalam jumlah sangat banyak. Untuk itu maka 

muatan dari kapal raksasa tersebut dipindahkan ke kapal lebih kecil 

yang membawanya ke dermaga. Cara seperti ini memerlukan biaya 

operasi yang lebih besar, tetapi masih lebih baik dibanding jika harus 

membuat pelabuhan yang sangat dalam atau membuat jetty yang 

sangat panjang. Untuk keadaan seperti ini, dan terutama apabila 

muatan berbentuk benda curah, maka penggunaan tambatan lepas 

pantai adalah yang paling sesuai. 

Penambatan kapal bisa dilakukan dengan jangkarnya sendiri atau 

dengan sebuah pelampung atau sekelompok pelampung atau 

kombinasi antara jangkar dan pelampung. Jumlah pelampung 

penambat tergantung pada ukuran kapal, angin, arus, gelombang, 

keadaan dasar laut, dan pertimbangan ekonomis. 

Pelampung penambat terdiri dari beberapa komponen yaitu 

pelampung penambat, beton pemberat, jangkar, dan rantai antara 

jangkar dan pelampung. Pelampung tersebut dari drum besar dimana 

terdapat pengait pada sisi atas untuk mengikat kapal dan pada sisi 

bawah yang dihubungkan dengan rantai jangkar. 
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c) Dolphin 

Dolphin adalah konstruksi yang digunakan untuk menambat kapal 

tangker berukuran besar yanng biasanya digunakan bersama-sama 

dengan pier dan wharf untuk memperpendek panjang bangunan 

tersebut. Dolphin ini banyak digunakan pada pe1ayanan bongkar muat 

barang curah. Alat penambat ini direncanakan untuk bisa menahan 

gaya horisontal yang ditimbulkan oleh benturan kapal, tiupan angin 

dan dorongan arus yang mengenai badan kapal pada waktu 

ditambatkan. Gaya-gaya tersebut dapat dihitung dengan cara yang 

sama seperti dalam perencanaan dermaga. Dolphin dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu dolphin penahan (breasting dolphin) dan 

dolphin penambat (mooring dolphin).  

Dolphin penahan mempunyai ukuran lebih besar, karena 

direncanakan untuk menahan benturan kapal kelika berlabuh dan 

menahan tarikan kapal karena pengaruh tiupan angin, arus dan 

gelombang. Alat penambat ini dilengkapi dengan fender untuk 

menahan benturan kapal, dan boulder untuk menempatkan tali kapal, 

guna menggerakkan kapal di sepanjang dermaga dan menahan tarikan 

kapal. Dolphin penambat tidak digunakan untuk menahan benturan, 

tetapi hanya sebagai penambat. Pelampung penambat diletakkan di 

belakang dermaga dan membentuk sudut sekitar 45° terhadap haluan 

dan buritan kapal. Pelampung penambat juga dilengkapi dengan 

boulder. Gaya tarik maksimal satu tali pengikat tidak lebih dari 50 ton.  
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2.6. SIFAT-SIFAT TANAH DAN BATUAN 

2.6.1. Tanah 

a. Identifikasi Tanah 

Tanah berbutir kasar dapat diidentifikasi berdasarkan ukuran butiran. 

Menurut MIT nomenclature, butiran-butiran yang berdiameter lebih dari 2 

mm, diklasifikasikan sebagai kerikil. Jika butiran dapat dilihat oleh mata, 

tetapi ukurannya kurang dari 2 mm, disebut pasir. Tanah pasir disebut pasir 

kasar jika berdiameter butiran berkisar antara 2~0,6 mm, pasir sedang jika 

diameternya antara 0,6~0,2 mm, dan pasir halus bila diameternya antara 

0,2~0,06 mm.    

Menurut Peck, dkk. (1953), cara membedakan antara lanau dan lempung 

adalah dengan dengan mengambil tanah basah yang dicetak dan dikeringkan, 

kemudian dipecah ke dalam fragmen-fragmen kira-kira berukuran 1/8 inci (3,1 

mm) dan ditekan diantara jari telunjuk dan ibu jari. Fragmen lempung hanya 

dapat pecah jika ditekan dengan usaha yang relatif besar, sedang fragmen 

lanau dapat dipecah dengan mudah bila ditekan. 

b. Kadar Air, Angka Pori, Porositas, dan  Berat Volume Tanah  

Tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu: udara, air, dan bahan padat. Udara 

dianggap tidak mempunyai pengaruh teknis, sedang air sangat mempengaruhi 

sifat-sifat teknis tanah. Ruang diantara butiran-butiran, sebagian atau 

seluruhnya dapat terisi oleh air atau udara. Bila rongga tersebut terisi air dan 

udara, tanah pada kondisi jenuh sebagian (partially saturated). Tanah kering 

adalah tanah yang tidak mengandung air sama sekali atau kadar airnya nol. 

Hubungan antara kadar air, angka pori, porositas, berat volume, dan lain-

lainnya tersebut sangat diperlukan dalam praktek. Gambar berikut 

menunjukkan diagram fase tanah beserta komponen-komponennya. 

 

 
Gambar 2.44 : Diagram Fase Tanah 



 
 

93 

Angka pori (e), didefinisikan sebagai: 

 � =  ��
��

        (2.53) 

dan porositas (n), didefinisikan sebagai: 

 � =  ��
�

        (2.54) 

Hubungan antara e dan n, adalah: 

 � =  1 +  �
���

       (2.55) 

atau 

 � =  �
���

       (2.56) 

dengan:  

Va = volume udara 

Vw = volume air 

Vs = volume butiran padat 

Vv = volume rongga pori = Va + Vw 

V = volume total = Vv + Vs 

Kadar air (w) 

 � =  ��
��

 � 100%       (2.57)  

Berat volume kering (γd) : 

 γd = ��
�

                       (2.58) 

Berat volume basah (γb) : 

 �� = �� ������ 
�

=  �� ��� 
�

      (2.59) 

Berat jenis atau berat spesifik “specific grafity” (Gs) : 

 �� = γ�
γ�

       (2.60) 

dengan:  

W = Ws + Ww + Wa = Ws + Ww 

Ws = berat butiran padat 

Ww = berat air 

Wa = berat udara, dianggap sama dengan nol 

γw = berat volume air  
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c. Analisis Ukuran Butiran 

Di alam, tanah terdiri dari berbagai macam ukuran, dari yang terbesar 

sampai yang terkecil. Pembagian nama jenis tanah, umumnya dapat dibagi 

menjadi sebagai berikut : 

 Batuan, adalah butiran yang berdiameter lebih besar dari 3”. 

 Kerikil, adalah butiran yang tinggal dalam saringan berdiameter 2 mm. 

 Pasir, adalah butiran yang tinggal dalam saringan berdiameter 0,075 mm.  

 Lanau dan lempung adalah butiran yang lolos saringan berdiameter 0,075 

mm (no. 200). 

Variasi ukuran butir tanah dan proporsi distribusinya merupakan indicator 

yang sangat berguna untuk mengetahui perilaku tanah dalam mendukung 

beban pondasi. Dalam analisis butiran, D10 yang disebut ukuran efektif 

(effective size), didefinisikan sebagai berat butiran total yang mempunyai 

diameter butiran lebih kecil dari ukuran tertentu. D10 = 0,5 mm, artinya 10 % 

dari berat butiran total berdiameter kurang dari 0,5 mm. Dengn cara yang 

sama,D30  dan D60 didefinisikan seperti cara tersebut. 

Kemiringan dan bentuk umum dari kurva distribusi butiran dinyatakan 

oleh koefisien keseragaman, Cu (coefficient of uniformity) dan koefisien 

gradasi atau koefisien kurva, Cc (coefficient of gradation),yang diberikan 

menurut persamaan : 

�� = ���
���

            (2.61)        

� = (���)�

(���)(���)
                 (2.62) 

Untuk pasir, tanah bergradasi baik, jika 1 < Cc < 3 dengan Cu > 4. Kerikil 

bergradasi baik, jika 1 < Cc < 3 dengan Cu > 6.Bila persyaratan Cc telah 

terpenuhi, dan nilai Cu  > 15, maka tanah termasuk bergradasi baik. 
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Gambar 2.45 :  Distribusi Ukuran Butiran Tanah 

 

d. Kuat Geser 

Kuat geser tanah dapat dinyatakan dalam persamaan Coulomb: 

τ = c + (σ - u) tg φ       (2.63) 

dengan : 

τ = s = tahanan geser atau kuat geser tanah 

c = kohesi 

σ = tegangan total 

u = tekanan air pori 

φ = sudut geser dalam  

Karena tanah berbutir kasar tidak mempunyai komponen kohesi (c=0), 

maka kuat gesernya hanya bergantung pada gesekan antar butir tanah. Tanah-

tanah semacam ini disebut tanah granuler atau tanah tak kohesif atau tanah 

non-kohesif. Sebaliknya, tanah yang banyak mengandung butiran halus, 

seperti : lempung, lanau, dan koloid, disebut tanah berbutir halus atau tanah 

kohesif. 

 Tanah Granuler 

Tanah granuler mempunyai tahanan geser berupa gesekan. Tahanan 

gesernya merupakan fungsi dari tegangan normal. Jika tegangan normal besar, 

tahanan gesernya juga, tahanan geser juga besar. Tegangan normal adalah 

tegangan yang bekerja tegak lurus pada bidang gesernya. 
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Gambar 2.46 : Kuat Geser Tanah Granuler 

 

 Tanah Kohesif 

Dalam tanah kohesif, untuk memperoleh nilai kuat gesernya, penting 

untuk mengetahui besarnya tekanan air pori dalam tiap tahap pengujian. Jika 

uji kuat geser, misalnya uji triaksial, dilakukan pada tekanan kekang (σ3) yang 

berbeda dengan tanpa memberikan waktu untuk keluarnya air pori 

meninggalkan tanah (kondisi tak terdrainasi atau undrained), maka pada 

setiap pengujian, untuk contoh tanah yang identik atau sama, akan diperoleh 

tegangan- tegangan utama efektif (σ1’ dan σ3’) yang sama. Demikian pula, 

nilai beda tegangan saat tuntuh (Δσf = σ1 - σ3) juga akan sama (σ1 adalah 

tegangan utama mayor, dan σ3 adalah tegangan utama minor). Pada kondisi 

ini hanya akan diperoleh kohesi tak terdrainasi (cu), dengan φ = 0. 

 

 
Gambar 2.47 : Kuat Geser Tanah Kohesif untuk Kondisi  

Drained dan Udrained 
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 Uji Kuat Geser 

Terdapat beberapa cara pengujian di mana kuat geser tanah dapat diukur, 

antara lain: uji geser langsung (direct hear test), uji triaksial, uji tekan bebas 

(uconfined compression test).  

 

 
Gambar 2.48 :  Metode Uji Kuat Geser Tanah  

 

e. Permeabilitas 

Menurut Darcy (1856), kecepatan aliran air di dalam tanah dinyatakan 

dengan persamaan 

v = k . I        (2.64) 

dengan: 

v = kecepatan rembesan (cm/det) 

k = koefisien permeabilitas (cm/det) 

i = Δh/L = gradient hidrolik 

Δh = selisih tinggi energy total (m) 

L = panjang lintasan aliran (m) 
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Gambar 2.49 : Rembesan di dalam Tanah  

 

Permeabilitas tanah bergantung pada ukuran butir tanah. Karena butiran 

lempung berukuran kecil, kemampuan meloloskan air juga kecil. Dalam 

praktek, lempung dianggap sebagai lapisan yang tidak lolos air atau kedap air, 

karena pada kenyataannya permeabilitasnya lebih kecil daripada beton. Tanah 

granuler merupakan tanah dengan permeabilitas relatif besar, hingga sering 

digunakan sebagai bahan filter. Namun, akibat permebilitas yang besar, tanah 

ini menyulitkan pekerjaan galian tanah pondasi yang dipengaruhi air tanah, 

karena tebing galian menjadi mudah longsor. 

f. Tegangan Efektif 

Tegangan- tegangan efektif yang bekerja di dalam tanah atau batuan jenuh 

yang terendam air dapat dibagi menjadi 2 macam: 

 Tegangan- tegangan yang dikirimkan dari butiran yang satu ke butiran 

yang lain, yang disebut tekanan intergranuler atau tegangan efektif. 

 Tegangan-tegangan yang bekerja di dalam air, yang mengisi rongga pori, 

disebut tekanan pori atau tegangan netral. 

Perubahan-perubahan volume dan tahanan geser tanah atau batuan, hanya 

dapat terjadi bila perubahan tegangan efektif terjadi. 

g. Sifat-Sifat Teknis Tanah 

Berikut ini diberikan penjelasan secara umum dari sifat-sifat teknis 

berbagai jenis tanah. 

 Tanah Granuler 

Tanah-tanah Granuler seperti: pasir, kerikil, batuan, dan campurannya, 

mempunyai sifat-sifat teknis yang sangat baik, diantaranya: tanah yang baik 

untuk timbunan, tanah urug, material pendukung bangunan. 
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 Tanah Kohesif  

Tanah kohesif, seperti: lempung, lempung lanau, lempung berpasir atau 

berkerikil yang sebagian besar butiran tanahnya terdiri dari butiran halus. 

Tanah jenis ini ditentukan dari nilai kohesinya. Tanah kohesif mempunyai 

sifat-sifat diantaranya: kuat geser rendah, bersifat plastis ketika basah, 

menyusut bila kering dan mengembang ketika basah, material kedap air. 

 Tanah-tanah Lanau dan Loess 

Lanau adalah material yang butiran-butirannya lolos saringan no.200. 

Peck, dkk (1953) membagi tanah ini menjadi 2 kategori, yaitu lanau yang 

dikarakteristikkan sebagai tepung batu yang tidak berkohesi dan tidak plastis, 

dan lanau yang bersifat plastis. Sifat-sifat teknis lanau tepung batu lebih 

cenderung mendekati sifat pasir halus. Lanau mempunyai sifat-sifat yang 

menguntungkan, diantaranya: kuat geser rendah, kapilaritas tinggi, 

permeabilitas rendah, kerapata relatif rendah.  

 Loess adalah material lanau yang diendapkan oleh angin dengan diameter 

butiran kira-kira 0,06 mm. Partikel-partikelnya mempunyai rekatatan karena 

adanya kalsium karbonat. Akibat proses pembentukannya,  sifat loess sangat 

berbeda dengan lanau. Karakteristik loess umumya merupakan endapan yang 

tidak padat dengan berat volume kira-kira 10 KN/m3. 

 Tanah Orgarnik 

Sembarang tanah yang mengandung tanah organik, yang mempunyai sifat-

sifat teknis tanah, disebut tanah organic. Bahan-bahan organik dapat terdiri 

dari sisa tumbuh-tumbuhan atau binatang. Jumlah bahan organic dinyatakan 

dalam istilah kadar organik,  yaitu nilai banding antara berat bahan organik 

terhadap contoh tanah yang kering oven. 

h. Klasifikasi Tanah 

Dalam perencanaan pondasi, klasifikasi tanah berguna sebagai petunjuk 

awal dalam memprediksi kelakuan tanah. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, 

diusulkan system klasifikasi unified. Dalam system klasifikasi tersebut, secara 

garis besar, tanah dibagi dalam 2 kelompok: kelompok tanah berbutir kasar 

dan tanah berbutir halus yang didasarkan material lolos saringan no.200 

(diameter 0,075 mm). Huruf pertama pada pemberian nama kelompoknya, 

adalah merupakan singkatan dari jenis-jenis tanah berikut: 

G = kerikil (gravel) 

S = pasir (sand) 
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M = lanau (silt, huruf M singkatan dari MO, bahasa Skandinavia) 

O = organik (organic) 

Pt = gambut (peat) 

Huruf-huruf kedua dari klasifikasi dinyatakan dalam istilah-istilah: 

W = gradasi baik (well graded) 

P = gradasi buruk (poor graded) 

L = plastisitas rendah (low plasticity) 

H = plastisitas tinggi (high plasticity) 

 

Tabel 2.14 : Sistem Klasifikasi Tanah Unified 

 
 

2.6.2. Batuan 

Batuan, dalam kondisi alam, terbentuk dari butiran-butiran yang terikat oleh 

kohesi yang kuat. Tiga kelompok batuan yang terdapat di kulit bumi, adalah: 

batuan igneous, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan igneous 

merupakan batuan primer yang terbentuk dari pembekuan magma, atau dari 

rekristalisasi dari batuan lama oleh panas dan tekanan yang sangat tinggi sehingga 

membuatnya cair dan kemudian membeku kembali. Batuan sedimen merupakan 

batuan yang dihasilkan dari penendapan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan binatang, 

dan material-material yang terbentuk oleh pembusukan secara fisik maupun kimia 

dari batuan-batuan asalnya. Batuan metamorf merupakan batuan igneous atau 

batuan sedimen yang telah berubah sifat oleh  akibat tekanan tinggi atau akibat 

lain yang berlangsung secara kimia maupun fisik. 
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a. Sifat-sifat Teknis Batuan 

Sifat-sifat teknis batuan  dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

 Struktur dan tekstur, stuktur batu dapat berupa batuan massif, padat, dan 

berpori. Tekstur batuan digambarkan sebagai batuan berbutir kasar dan 

halus. 

 Kandungan mineral, mineral-mineral menjadikan batuan menjadi lebih 

kuat atau mudah pecah dalam hal menahan geser dan momen lentur. 

 Sambungan, bidang lapisan, dan foliation: sambungan batuan dapat 

terlihat oleh mata, bidang lapisan merupakan batas antara lapisan batuan, 

dan foliation adalah karakteristik batuan yang tersusun sejajar. Ketiga 

macam bentuk di atas mengurangi kekuatan batuan.  

 Kondisi cuaca, mineral-mineral pembentuk batuan dapat berubah 

bentuknya oleh cuaca, baik oleh reaksi kimia maupun fisik. 

 Sedimentasi atau rekatan, kumpulan mineral dapat mempunyai rekatan 

yang lemah atau kuatpada sembarang tipe batuan, bahkan dapat terjadi 

massif dengan rekatan lemah. 

b. Kapasitas Dukung 

Pada pekerjaaan pondasi, material batuan merupakan lapisan pendukung 

yang baik, yang dapat mendukung beban yang besar bila di bawahnya tidak 

terletak lapisan tanah lunak. Bila lapisan tanah lunak, bongkahan batu dapat 

terguling, dan akan menyulitkan pemancangan tiang, sehingga dapat 

menyebabkan masalah pada tahanan ujung tiang. Kapasitas dukung batuan 

ditentukan dari pengujian desak pada contoh batu yang diperoleh dari 

peneboran. Contoh batuan harus tidak mengandung retakan atau kerusakan 

lainnya. 

2.6.3. Penyelidikan Tanah 

a. Cara Penyelidikan Tanah 

Penyelidikan tanah terdiri dari 3 tahap, yaitu: pengeboran atau penggalian 

lubang uji, pengambilan contoh tanah (sampling), dan pengujian contoh 

tanah. Pengujian contoh tanah dapat dilakukan di laboratorium atau di 

lapangan. 

Bergantung pada tingkat ketelitian yang dikehendaki, pengambilan contoh 

tanah dilakukan pada setiap jarak kedalaman 0,75 – 2 m dengan cara menekan 

tabung contoh tanah (sampler) secara hati-hati yang dipasang pada ujung 

bawah batang bor. Pada lapisan-lapisan yang dianggap penting untuk 
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diketahui karakteristik tanahnya, kadang-kadang pengambilan contoh continu 

(continuous sampling) diperlukan. Bila pengeboran dilakukan pada lapisan 

batuan, contoh inti batu (rock core) diambil dengan alat bor putar (rotary 

drill). 

b. Alat-alat Penyelidikan Tanah 

Terdapat beberapa cara penyelidikan tanah yang berguna untuk 

mengetahui kondisi lapisan tanah dan sifat-sifat teknisnya. 

 Lubang-uji (Test-pit) 

Penyelidikan dilakukan dengan cara menggali tanah permukaan secara 

langsung. Ukuran lubang paling tidak kira-kira 0,6 cm x 1,25 cm, yaitu untuk 

memungkinkan orang menggali di dalamnya. Kedalaman galian dapat 

bervariasi bergantung pada kondisi tanah, sedemikian rupa hingga informasi 

dari dari kondisi lapisan tanah terwakili. Dengan cara ini dapat secara 

langsung mengetahui kepadatan dan kondisi air tanah di lapangan. 

 
Gambar 2.50 : Pemeriksaan Tanah dengan Cara Lubang Uji  

 

 Bor Tangan (Hand Auger) 

Cara ini dilakukan dengan pembuatan lubang di dalam tanah dengan 

menggunakan alat bor. Alat bor hanya dapat digunakan bila tanah mempunyai 

kohesi yang cukup, sehingga lubang bor dapat tetap stabil di sepanjang 

lubangnya. Alat ini tidak dapat digunakan pada pasir yang terendap air. Bor 

tangan dapat menembus sampai 10 m, tapi umumnya kedalaman bor 

maksimum 6 – 8 m.  
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Gambar 2.51 : Bor Tangan  

 

 Bor Cuci (Wash Boring) 

Pengeboran tanah dilakukan dengan cara menyemprotkan air sambil 

memutar-mutar pipa selubung (casing) untuk memudahkan penetrasi ujung 

mata bor. Tanah yang diambil berupa contoh tanah terganggu (disturbed) yang 

terangkut keluar bersama aliran air. Tanah yang keluar diidentifikasi secara 

kasar. Metode bor cuci tidak dapat digunakan jika tanah mengandung batu-

batu besar.  

 

 
Gambar 2.52 : Pengujian dengan cara Bor Cuci 
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 Penyelidikan dengan pencucian  (Wash Probing) 

Wash Probing digunakan untuk mengetahui kedalaman pertemuan antara 

tanah lunak dan tanah keras atau padat. Caranya, air yang bertekanan tinggi 

disemprotkan melalui pipa-pipa yang bergerak ke atas dan ke bawah pada 

lubang yang tak dilindungi pipa. Cara ini dilakukan untuk penyelidikan tanah 

di pelabuhan dan dasar sungai untuk mengetahui kedalaman pasir atau lanau. 

 

 
Gambar 2.53 : Pengujian dengan cara Pencucian Tanah 

 

 Bor Putar  (Rotary Drill) 

Penyelidikan tanah dengan menggunakan bor putar atau bor mesin dapat 

dilakukan pada semua jenis tanah. Alat bor putar yang digerakkan dengan 

mesin dapat menembus lapisan tanah keras atau batu sampai kedalaman lebih 

dari 40 m. Alat ini dapat digunakan pada lapisan tanah keras, batu, tanah 

lempung, dan bahkan pada tanah pasir.  

Untuk bor type double-tube core barel, pengeboran inti dilakukan jika 

pengeboran menembus lapisan batu, dan bila pada penyelidikannya diinginkan 

untuk memperoleh contoh inti continu (continuous core sample). Putaran 

batang bor menekan ujung mata bor. Tabung inti luar berputar bersama-sama 

batang bor, dan menekan ke lapisan keras.  
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Gambar 2.54 : Bor Putar 

 

c. Penanganan Contoh Tanah 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan contoh tanah 

adalah bahwa setelah tabung contoh tanah diambil dari lubang bor, ujung-

ujungnya harus dibersihkan dan ditutup lili. Maksudnya agar contoh tanah 

tidak berubah kadar airnya, dan untuk menahan gangguan contoh tanah yang 

mungkin timbul dalam perjalanan ke laboratorium. Pada tabung contoh tanah 

ditempelkan label yang berisi tanggal, lokasi pengujian, nomor lubang bor, 

dan kedalaman contoh. 

d. Laporan Hasil Pengeboran 

Laporan hasil pengeboran tanah harus dibuat jelas dan tepat. Sesudah 

contoh tanah diuji di laboratorium, ditentukan klasifikasinya. Catatan lapangan 

bersama dengan hasil pengujian laboratorium tersebut dirangkum sedemikian 

hingga batas-batas antara material yang berbeda diplot pada elevasi yang 

benar, menurut skala vertical yang ditentukan. 

Semua hasil pengeboran dicatat dalam laporan hasil pengeboran (Boring 

Log), yang berisi antara lain: 

 Kedaaman lapisan tanah 
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 Elevasi permukaan titik bor 

 Deskripsi tanah 

 Posisi dan kedalaman pengambilan contoh 

 Nama proyek, lokasi, tanggal, penanggung jawab pengeboran. 

Dalam penggambaran profil lapisan tanah, lapisan tanah disajikan dalam 

bentuk symbol-simbol yang digambar secara vertikal dan dapat 

dikombinasikan. 

  

 
Gambar 2.55 : Contoh Penggambaran Simbol-simbol Jenis Tanah  

 

e. Penyelidikan Tanah di Lapangan 

Jenis-jenis tanah tertentu sangat mudah sekali terganggu oleh pengaruh 

pengambilan contohnya di dalam tanah. Untuk menanggulangi hal tersebut, 

sering dilakukan beberapa pengujian di lapangan secara langsung. Pengujian-

pengujian tersebut antara lain: 

 Uji penetrasi standart atau uji SPT (Standard Penetration Test) 

 Uji penetrasi kerucut statis (static cone penetration test) 

 Uji beban plat (plate load test) 

 Uji geser kipas atau geser baling-baling (vane shear test).  

Pengujian di lapangan sangat berguna untuk mengetahui karakteristik 

tanah dalam mendukung beban pondasi dengan tidak dipengaruhi oleh 

kerusakan contoh tanah akibat operasi pengeboran dan penanganan contoh. 



 
 

107 

1) Uji sondir 

Dalam desain struktur tanah pondasi sering dilakukan analisis stabilitas 

dan perhitungan desain pondasi suatu bangunan dengan menggunakan 

parameter tanah baik tegangan total maupun tegangan efektif. Parameter 

perlawanan penetrasi dapat diperoleh dengan berbagai cara. Dalam 

melakukan uji penetrasi lapangan ini digunakan metode pengujian 

lapangan dengan alat sondir yang berlaku baik untuk alat penetrasi konus 

tunggal maupun ganda yang ditekan secara mekanik (hidraulik). Peralatan 

uji penetrasi ini antara lain terdiri atas peralatan penetrasi konus, bidang 

geser, bahan baja, pipa dorong, batang dalam, mesin pembeban hidraulik, 

dan perlengkapan lainnya. 

Cara uji ini dimaksudkan sebagai pegangan dan acuan dalam uji 

laboratorium geser dengan cara uji langsung terkonsolidasi dengan 

drainase pada benda uji tanah. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan, 

dengan alat sondir (penetrasi quasi statik). Parameter tersebut berupa 

perlawanan konus (qc), perlawanan geser (fs), angka banding geser (Rf), 

dan geseran total tanah (Tf), yang dapat dipergunakan untuk interpretasi 

perlapisan tanah dan bagian dari desain pondasi. 

Alat sondir (Dutch Penetrometer) atau disebut juga Dutch Deep 

Sounding Aparatus merupakan suatu alat statis yang berasal dari negeri 

Belanda. Dengan alat ini ujungnya ditekan secara langsung kedalam tanah 

sehingga lubang bor tidak dibutuhkan. 

Ujung tersebut berbentuk konus (kerucut) dihubungkan dengan 

rangkaian stang dalam dan casing luar (pipa sondir) ditekan kedalam tanah 

dengan dibantu alat dongkrak yang dijangkarkan pada permukaan tanah. 

Ada dua jenis ujung penetrometer yang biasa digunakan yaitu standartd 

type (mantel konus) dan friction sleeve atau adhesion jacket type 

(bikonus). Pada mantel konus yang diukur hanya perlawanan ujung (nilai 

konus). Gaya yang dibutuhkan untuk menekan konus diukur dengan alat 

ukur gauge yang ditempatkan pada kerangka dongkrak. Setelah 

pengukuran dilakukan, konus, setang dalam casing luar dimajukan sampai 

ke titik kedalam dimana pengukuran berikutnya hanya menekan casing 

luarnya saja, secara otomatis akan mengembalikan konus pada posisi yang 

siap umtuk pengukuran berikutnya. 



 
 

 
 

Gambar 2.56 : a) Konus Keadaan Tertekan, b) Konus Keadaan 

Terbentang  

 

Pada pengukuran friction sleeve nila konus dan hambatan pelekat 

kedua-duanya diukur, dengan cara menekan stang dalam. Pada awalnya 

hanya konus yang ditekan kebawah (hanya nilai konus yang diukur) dan 

bila konus digerakan sejauh 4 cm dengan sendirinya akan mengait friction 

sleeve. Konus dan friction sleeve kemudian ditekan bersamaan sedalam 4 

cm maka nilai konus hambatan pelekat diukur bersama-sama, kemudian 

nilai hambatan lekat didapat dengan mengurangkan besarnya nilai konus 

dari jumlah nilai keseluruhan. Kemudian dengan hanya menekan casing 

saja, konus dan friction sleeve serta stang-stang akan tertekan kebawah 

sampai kedalaman pembacaan berikutnya. Hal ini secara otomatis 

mengembalikan konus dan friction sleeve pada posisi siap untuk 

pengukuran berikutnya. Pembacaan gauge biasanya tiap interval 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Gambar 2.57 : Rangkaian Alat Penetrasi Konus (Sondir Belanda) 

 

 

 

 
 

Gambar 2.58 : Rincian Penekan Hidraulik 
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Gambar 2.59 : Kedudukan Pergerakan Konus Pada Waktu Pengujian 

Sondir   

 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui perlawanan penestrasi 

konus dan hambatan lekat tanah. Perlawanan penestrasi konus adalah 

perlawanan tanah terhadap ujung konus yang dinyatakan dalam gaya 

persatuan luas. Hambatan lekat adalah perlawanan geser tanah terhadap 

selubung bikonus dalam gaya persatuan panjang. 

Prinsip dasar dari uji penetrasi statik di lapangan adalah dengan 

anggapan berlaku hukum Aksi Reaksi, seperti yang digunakan untuk 

perhitungan nilai perlawanan konus dan nilai perlawanan geser di bawah 

ini. 

 Perlawanan konus (qc) 

Nilai perlawanan konus (qc) dengan ujung konus saja yang terdorong, 

dihitung dengan menggunakan persamaan :  

Pkonus = Ppiston       (2.65) 

qc x Ac = Cw x Api       

qc = Cw x Api / Ac      (2.66) 

Api = π (Dpi )2 / 4      (2.67) 

Ac = π (Dc)2 / 4      (2.68) 

 Perlawanan geser (fs) 

Nilai perlawanan geser lokal diperoleh bila ujung konus dan bidang 

geser terdorong bersamaan, dan dihitung dengan menggunakan 

persamaan : 

Pkonus + Pgeser = Ppiston      (2.69) 
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(qc x Ac) + (fs x As) = Tw x Api 

 (Cw x Api) + (fs x As) = Tw x Api 

fs = Kw x Api / As      (2.70) 

As = π Ds Ls       (2.71) 

Kw = (Tw -Cw )       (2.72) 

 Angka banding geser (Rf) 

Angka banding geser diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai 

perlawanan geser lokal (fs) dengan perlawanan konus (qs), dan 

dihitung dengan menggunakan persamaan : 

Rf = (fs / qs ) x 100        (2.73) 

 Geseran total (Tf) 

Nilai geseran total (Tf) diperoleh dengan menjumlahkan nilai 

perlawanan geser lokal (fs) yang dikalikan dengan interval pembacaan, 

dan dihitung dengan menggunakan persamaan : 

 

Tf = (fs  x interval pembacaan)    (2.74) 

 

dengan : 

Cw : pembacaan manometer untuk nilai perlawanan konus 

(kPa) 

Tw : pembacaan manometer untuk nilai perlawanan konus 

dan geser (kPa) 

Kw : selisih dengan (kPa) 

Pkonus : gaya pada ujung konus (kN) 

Ppiston : gaya pada piston (kN) 

qc : perlawanan konus (kPa) 

fs : perlawanan geser lokal (kPa) 

Rf : angka banding geser (%) 

Tf : geseran total (kPa) 

Api : luas penampang piston (cm²) 

Dpi : diameter piston (cm) 

Ac : luas penampang konus (cm²) 

Dc = Ds : diameter konus sama dengan diameter selimut geser 

(cm) 

As : luas selimut geser (cm²) 
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Ds : diameter selimut geser (cm) 

Ls : panjang selimut geser (cm) 

 

 
Gambar 2.60 : Sistem Gaya Waktu Pengujian Sondir 
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Tabel 2.15  : Contoh Hasil Uji Penetrasi Konus Static 
Lokasi No. 
sondir  Elevasi 

:  
:  
: 

SALAMDARMA 
DCPT.1  
+ 0,00 m 

Penanggung jawab : Ir. Theo F. Najoan  
Tanggal  : 15-11-2005 

Kedalaman Cw 

kPa/100 
Tw 

kPa/100 
Kw 

kPa/100 
qc 

kPa/100 
fs 

kPa/100 
fsx20cm 
kPa/100 

Tf kPa-
cm/100 Rf 

(%) 
0,20 8 9 1 16 0,133 2,66 2,66 0,83 
0,40 25 30 5 50 0,667 13,34 16,00 1,33 
0,60 30 35 5 60 0,667 13,34 29,34 1,11 
0,80 28 33 5 56 0,667 13,34 42,68 1,19 
1,00 21 42 21 42 2,801 56,03 98,71 6,67 
1,20 19 22 3 38 0,400 8,00 106,71 1,05 
1,40 16 18 2 32 0,267 5,34 112,05 0,83 
1,60 11 16 5 22 0,667 13,34 125,39 3,03 
1,80 12 17 5 24 0,667 13,34 138,73 2,78 
2,00 12 17 5 24 0,667 13,34 152,07 2,78 
2,20 18 27 9 36 1,201 24,02 176,09 3,34 
2,40 16 24 8 32 1,067 21,34 197,43 3,33 
2,60 10 16 6 20 0,800 16,00 213,43 4,00 
2,80 10 14 4 20 0,534 10,68 224,11 2,67 
3,00 9 17 8 18 1,067 21,34 245,45 5,93 
3,20 11 20 9 22 1,201 24,02 269,47 5,46 
3,40 14 18 4 28 0,534 10,68 280,15 1,91 
3,60 18 21 3 36 0,400 8,00 288,15 1,11 
3,80 29 35 6 58 0,800 16,00 304,15 1,38 
4,00 19 25 6 38 0,800 16,00 320,15 2,11 
4,20 15 20 5 30 0,667 13,34 333,49 2,22 
4,40 24 32 8 48 1,067 21,34 354,83 2,22 
4,60 19 28 9 38 1,201 24,02 378,85 3,16 
4,80 25 41 16 50 2,134 42,68 421,53 4,27 
5,00 19 26 7 38 0,934 18,68 440,21 2,46 
5,20 9 17 8 18 1,067 21,34 461,55 5,93 
5,40 9 17 8 18 1,067 21,34 482,89 5,93 
5,60 8 15 7 16 0,934 18,68 501,57 5,84 
5,80 11 19 8 22 1,067 21,34 522,91 4,85 
6,00 8 16 8 16 1,067 21,34 544,25 6,67 
,20 4 7,5 3,5 8 0,467 9,34 553,59 5,84 

6,40 9 18 9 18 1,201 24,02 577,61 6,67 
6,60 6 12 6 12 0,800 16,00 593,61 6,67 
6,80 8 15 7 16 0,934 18,68 612,29 5,84 
7,00 4 7 3 8 0,400 8,00 620,29 5,00 
7,20 6 9 3 12 0,400 8,00 628,29 3,33 
7,40 3 5 2 6 0,267 5,34 633,63 4,45 
7,60 4 7,5 3,5 8 0,467 9,34 642,97 5,84 
,80 3 6 3 6 0,400 8,00 650,97 6,67 

8,00 8 12 4 16 0,534 10,68 661,65 3,38 
8,20 3 6 3 6 0,400 8,00 669,65 6,67 
8,40 5 10 5 10 0,667 13,34 682,99 6,67 
8,60 10,5 13,5 3 21 0,400 8,00 690,99 1,90 
8,80 9 12 3 18 0,400 8,00 698,99 2,22 
9,00 2,5 5 2,5 5 0,334 6,68 705,67 6,68 
9,20 1,5 3 1,5 3 0,200 4,00 709,67 6,67 
9,40 3 6 3 6 0,400 8,00 717,67 6,67 
9,60 24 30 6 48 0,800 16,00 733,67 1,67 
9,80 33 38 5 66 0,667 13,34 747,01 1,01 
10,00 32 41 9 64 1,201 24,02 771,03 1,88 
10,20 35 39 4 70 0,534 10,68 781,71 0,76 
10,40 26 35 9 52 1,201 24,02 805,73 2,31 
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Gambar 2.61 : Contoh Grafik Hasil Uji Sondir 
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2) Uji penetrasi standar (SPT) 

Uji penetrasi standar dilakukan karena sulitnya memperoleh contoh 

tanah tak terganggu pada tanah granuler. Uji penetrasi standar (SPT) 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: Sewaktu melakukan pengeboran 

inti, jika kedalaman pengeboran telah lapisan tanah yang akan diuji, mata 

bor dilepas dan diganti dengan alat yang disebut tabung belah standar. 

Setelah tabung ini dipasang, bersama-sama dengan pipa bor, alat 

diturunkan sampai ujungnya menumpu lapisan dasar, dan kemudian 

dipukul dari atas. Pukulan diberikan oleh alat pemukul yang beratnya 63,5 

kg (140 pon), yang ditarik naik turun dengan tinggi jatuh 76,2 cm (30”). 

Nilai SPT diperoleh dengan cara: tabung belah standar dipukul hingga 

sedalam 15 cm (6”). Kemudian dilanjutkan dengan pemukulan tahap 

kedua sedalam 30,48 cm (12”). Jumlah pukulan pada tahap kedua ini, yaitu 

jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk penetrasi tabung belah standar 

sedalam 30,48 cm, didefinisikan sebagai nilai-N. 

Pada perencanaan pondasi, nilai N dapat dipakai sebagai indikasi 

kemungkinan model keruntuhan pondasi yang akan teruji (Terzaghi dan 

Peck, a948). Kondisi keruntuhan geser lokal  dapat dianggap terjadi, bila 

nilai N<5, dan keruntuhan geser umum  terjadi pada nilai N>30. Bila 

nilai-nilai kerapatan relative (Dr) diketahui, nilai N dapat didekati dengan 

persamaan (Meyerhof, 1957): 

 

N = 1,7 Dr2 (14,2 po’ + 10)      (2.75) 

     

dengan: 

Dr = kerapatan relatif 

po’ = tekanan vertikal akibat beban tanah efektif pada kedalaman 

tanah yang ditinjau,atau tekanan overburden efektif.  
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Hubungan nilai N dengan kerapatan rlatif (Dr) yang diusulkan oleh 

Terzaghi dan Peck (1948), untuk tanah pasir, disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.16 : Hubungan N dengan kerapatan relatif (Dr) tanah pasir 

Nilai N Kerapatan Relatif (Dr) 

< 4 

4 – 10 

10 – 30 

30 – 50 

> 50 

Sangat tidak padat 

Tidak padat 

Kepadatan sedang 

Padat 

Sangat padat 

(Sumber : Teknik Pondasi 1, Hary C H., 2002) 

 

 
Gambar 2.62 : Uji Penetrasi Standar (SPT) 
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3) Uji penetrasi kerucut statis  

Pengujian ini sangat berguna untuk memperoleh nilai variasi kepadatan 

tanah pasir yang tidak padat. Cara pengujian penetrasi kerucut statis adalah 

dengan menekan pipa penekan dan mata sondir secara terpisah, melalui 

alat penekan mekanis atau dengan tangan yang memberikan gerakan ke 

bawah. Kecepatan penekanan kira-kira 10 mm/detik. Pembacaan tahanan 

kerucut statis atau conus dilakukan dengan melihat arloji pengukur.  

Robertson dan Campanella (1983) mengusulkan hubungan tahanan 

conus (qc) dengan rasio gesekan Rf, untuk mengklasifikasikan tanah secara 

pendekatan. Rf adalah rasio gesekan (friction ratio) yang merupakan 

perbandingan antara gesekan selimut local, fs (gaya gesek yang bekerja 

pada selimut konus dibagi dengan luas selimutnya atau disebut gesek 

satuan) dengan tahanan konus qc atau rasio gesekan dinyatakan dengan 

persamaan: 

Rf = fs / qc x 100 %      (2.76) 

 

4) Uji beban plat  

Uji beban plat sangat cocok untuk penyelidikan tanah timbunan atau 

tanah yang banyak mengandung kerikil atau batuan, di mana uji-uji 

lapangan yang lain sulit dilaksanakan. 

Pelat beban berupa pelat besi berbentuk lingkaran  atau bujursangkar 

dengan diameter bervariasi dari 30 cm atau lebih besar lagi. Pelat 

diletakkan pada dasar pondasi rencana dengan lebar lubang paling sedikit 

4 kali lebar pelat yang digunakan. Pengamatan besar beban dan penurunan 

yang terjadi dilakukan sampai tanah mengalami keruntuhan, atau 

pengujian dihentikan bila tekanannya mencapai kira-kira 2 kali kapasitas 

dukung pondasi yang dirancang. 
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 Gambar 2.63 : Uji Beban Plat 

 

5) Uji geser kipas di Lapangan 

Alat geser kipas terdiri dari kipas baja setinggi 10 cm dan diameter 5 

cm yang berpotongan saling tegak lurus. Pada saat pengujian, alat ini 

dipasang pada ujung mata bor, dan diputar dengan kecepatan 6 – 120 per 

menit. Untuk kipas berbentuk segiempat, kuat geser tanah lempung, 

dihitung dengan persamaan: 

 �� = �� = � 

��(���
� �� �

� )
     (2.77) 

dengan:  

Cu = Su = kohesi tak terdrainasi (undrained) 

T = gaya puntir saat terjadi keruntuhan tanah  

d = diameter kipas 

h = tinggi kipas 
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Gambar 2.64 : Uji Gesr Kipas 

 

Studi yang mendetail telah membuktikan bahwa kuat geser tanah 

lempung yang diperoleh dari uji geser kipas di lapangan terlalu besar 

(Aman, dkk., 1975). Bjerrum (1972), mengusulkan koreksi kuat kuat geser 

kipas di lapangan, sebagai berikut: 

 

Su = α Su (lapangan)      (2.78) 

 

dengan:  

Su  = Cu = kohesi tak terdrainasi (kohesi undrained) 

Su(nyata) = kuat geser tak terdrainasi yang digunakan dalam 

perancangan 

Su(lapangan) = kuat geser tak terdrainasi yang diperoleh dari uji 

geser kipas di lapangan 

α  = faktor koreksi 
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 Gambar 2.65 : Koreksi Kuat Geser Tak Terdrainasi Dari Uji Geser 

Kipas di Lapangan 

 

f. Pengujian Tanah di Laboratorium 

Secara umum, pengujian di laboratorium yang sering dilakukan untuk 

perancangan pondasi, adalah 

 Pengujian dari pengamatan langsung 

Dilakukan dengan mencatat warna, bau, dan konsistensi dari contoh tanah. 

 Kadar air 

Merupakan bagian dari uji kuat geser tanah pada contoh tanah tak 

terganggu. 

 Analisis butiran 

Untuk keperluan klasifikasi, melalui analisa saringan didapat kurva 

gradasi. 

 Batas cair dan batas plastis 

Untuk klasifikasi dan estimasi sifat-sifat teknis. Dengan grafik plastisitas, 

secara kasar diperoleh sifat kompresibilitasnya, untuk dilakukan 

konsolidasi. 

 Triaksial 

Uji triaksial dilakukan pada tanah lempung, lanau, dan batuan lunak. 

Pengukuran dengan menimbang contoh pasir dalam tabung dan diukur 

berat volumenya. Pengujian geser dilakukan pada contoh tanah yang 

mempunyai berat volume sama. 
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 Tekan-bebas 

Untuk menentukan kuat geser tak terdrainasi pada tanah lempung jenuh 

yang tidak mengandung butiran kasar. 

 Geser-langsung 

Untuk tanah sangat sensitif dan lunak dalam pemasangan contoh tanah. 

 Geser-kipas 

Untuk tanah sangat sensitif dan lunak dalam pemasangan contoh tanah. 

 Konsolidasi 

Pengujian dilakukan pada jenis tanah berbutir halus seperti lempung dan 

lanau yang digunakan untuk mengukur besarnya penurunan konsolidasi 

dan kecepatan penurunan. 

 Permeabilitas 

Untuk mengetahui banyaknya air yang harus dipompa pada penggalian 

tanah pondasi, pada contoh tanah tak terganggu. 

 Analisa bahan kimia dan lain-lain 

Untuk mengetahui kemungkinan kandungan bahan kimia dari air tanah 

yang dapat merusak pondasi beton, turap baja, atau tiang pancang baja. 

g. Denah Titik-titik Penyelidikan 

Lokasi titik-titik penyelidikan tanah harus diusahakan sedekat mungkin 

dengan letak pondasi, terutama bila bentuk lapisan tanah pendukung pondasi 

tidak beraturan. Bila denah struktur belum tersedia pada waktu dilakukan 

penyelidikan tanah, maka denah lubang bor disusun dalam bentuk segiempat. 

Untuk area yang luas, diperlukan jarak lubang bor yang agak lebar dan 

diselingi dengan beberapa uji lapangan tambahan, seperti: uji sondir (uji 

kerucut statis), lubang uji. Letak penyelidikan tambahan yaitu diantara lubang-

lubang bor. 
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Gambar 2.66 : Denah Titik-titik Penyelidikan  

 

h. Kedalaman Lubang Bor 

Kedalaman lubang bor bergantung pada kedalaman tanah yang masih 

dipengaruhi oleh penyebaran tekanan pondasi bangunan. Tekanan vertikal 

pada kedalaman 1,5 kali lebar pondasi (B) adalah masih kira-kira 0,2 kali 

besarnya tekanan dasar pondasi. Kedalaman bor harus kira-kira 1,5 kali lebar 

pondasinya (1,5B), B adalah lebar pondasi. 

Untuk pondasi telapak: kedalaman lubang bor agak dangkal. Untuk 

pondasi rakit: kedalaman lubang bor akan lebih dalam. Untuk pondasi telapak: 

kedalamannya 1,5B. Untuk pondasi tiang kedalaman 2/3 panjang tiang. Maka 

untuk kedalaman lubang bor pondasi tiang: 2/3D + 1,5B, dengan D = panjang 

tiang. 
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Gambar 2.67 : Kedalaman Lubang Bor 

 

i. Informasi yang Dibutuhkan untuk Penyelidikan Tanah 

Bila penyelidikan tanah dilakukan secara detail, maka perancangan harus 

berusaha memperoleh data sebagai berikut: 

 Kondisi topografi lokasi pekerjaan 

 Lokasi-lokasi bangunan yang terendam di dalam tanah 

 Informasi kerusakan bangunan di sekitar lokasi 

 Kondisi tanah secara global, MAT, dan kedalaman batuan 

 Keadaan iklim, MAB, erosi tanah, gempa 

 Tersedianya material alam dan kualitasnya 

 Data geologi 

 Hasil laboratorium contoh tanah dan batuan 

 Foto lapangan. 

j. Laporan Penyelidikan Tanah untuk Perancangan Pondasi 

Laporan penyelidikan tanah untuk perancangan pondasi dibuat dengan 

mempertimbangkan seluruh data bor, lubang uji, observasi lapangan, uji-uji 

lapangan dan laboratorium. Selanjutnya, laporan penyelidikan tanah secara 

lengkap harus berisi: 
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 Pendahuluan 

Berisi maksud dan tujuan diadakannya penyelidikan tanah, waktu 

penyelidikan, dan untuk siapa penyelidikan tersebut dilakukan. 

 Deskripsi lokasi proyek 

Berisi letak proyek, kondisi permukaan tanah, adanya pohon-pohon, 

bangunan lama, sungai, jalan, segala hal di lokasi proyek.   

 Kondisi geologi lokasi proyek 

Keterangan kondisi geologi di lokasi pekerjaan diberikan berdasarkan hasil 

data pengeboran. 

 Deskripsi lapisan tanah yang diperoleh dari hasil pengeboran 

Dijelaskan mengenai gambaran teknis dan bentuk lapisan tanah, elevasi 

perubahan lapisan serta elevasi muka air tanah. 

 Hasil pengujian laboratorium 

Berisi penjelasan mengenai macam-macam pengujian laboratorium yang 

dilakukan. Prosedur pengujian dijelaskan bila pengujian tidak standar, 

khususnya untuk alat pengujian. 

 Pembahasan 

Berisi inti pokok dari isi laporan, pembahasan masalah secara jelas. 

 Kesimpulan 

Berisi ringkasan penyelidikan dalam item-item yan terangkum dalam bab 

kesimpulan. 

 

2.6.4. Penurunan Tanah Akibat Timbunan di Atasnya 

Untuk area pembebanan berbentuk segi empat yang terletak pada lapisan tanah 

dengan tebal H yang terletak pada lapisan yang keras, penurunan yang terjadi 

dapat dihitung dengan persamaan: 

�� = ��
�

 ��        (2.79) 

Ip = (1 – μ2)F1 + (1 – μ - 2μ2)F2     (2.80) 

 

Dimana F1 dan F2 adalah koefisien yang diusulkan oleh Steinbrenner (1934) 

dalam bentuk grafik: penurunan segera pada sudut luasan beban terbagi rata 

fleksibel di permukaan. Penurunan segera pada sembarang titik A dapat dihitung 

dengan persamaan:  

�� = �
�

 (��1 �1 +  ��2 �2 +  ��3 �3 +  ��4 �4)   (2.81) 
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Dengan B1, B2, B3, B4 adalah lebar masing-masing luasan. Bila pondasi tidak 

terletak di permukaan, penurunan segera perlu dikoreksi. Fox dan Bowles (1977) 

memberikan koreksi penurunan segera yang merupakan fungsi dari Df/B, L/B, dan 

μ, seperti pada grafik: Faktor koreksi kedalaman untuk penurunan segera pada 

pondasi empat persegi panjang. Penurunan segera rata-rata dinyatakan oleh 

persamaan: 

 

Si’ = α Si         (2.82) 

 

dengan: 

α  = faktor koreksi untuk dasar pondasi pada kedalaman Df  

Si’  = penurunan segera rata-rata terkoreksi 

S = penurunan segera rata-rata untuk pondasi terletak di permukaan 

 

Janbu, Bjerrum, dan Kjaernsli (1956), mengusulkan persamaan penurunan 

segera rata-rata pada beban terbagi rata berbentuk empat persegi panjang dan 

lingkaran yang terletak pada tanah elastis, homogen, dan isotropis dengan tebal 

terbatas sebagai berikut: 

 

�� = �1 �0 �
�

 (untuk μ = 0,5)      (2.83) 

 

dengan: 

Si’  = penurunan segera rata-rata  

μ1  = faktor koreksi untuk lapisan tanah dengan tebal terbatas H  

μo  = faktor koreksi untuk kedalaman pondasi Df  

B =  lebar pondasi empat persegi panjang atau diameter lingkaran 

q =  tekanan pondasi netto (pondasi di permukaan q = qn) 

E =  modulus elastis tanah 

 

Untuk modulus E yang bervariasi degan kedalamannya. Hitungan penurunan-

segera, dilakukan dengan membagi tanah ke dalam beberapa lapisan tanah 

terbatas. Jika regangan tiap lapisan dapat dihitung, akan diperole nilai penurunan-

segera totalnya. 
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2.6.5. Pondasi Tiang 

a. Tiang Ujung Ujung dan Tiang Gesek 

Ditinjau dari cara mendukung beban, tiang dapat dibagi menjadi 2 

macam,diantaranya:  

 Tiang dukung ujung  

Adalah tiang yang kapasitas dukungnya ditentukan oleh tahanan ujung 

tiang. Tiang-tiang dipancang mencapai batuan dasar atau lapisan keras lain 

yang dapat mendukung beban yang diperkirakan tidak mengakibatkan 

penurunan berlebihan.  

 Tiang gesek 

Adalah tiang yang kapasitas dukungnya lebih ditentukan oleh perlawanan 

gesek antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya. Tahanan gesek dan 

pengaruh konsolidasi lapisan tanah di bawahnya diperhitungkan pada 

hitungan kapasitas tiang. 

 

 
 Gambar 2.68 : Tiang Ditinjau dari cara Mendukung Bebannya 

 

b. Kelakuan Tiang Selama Pembebanan 

Proporsi relatitif dari beban yang dilimpahkan ke dinding tiang dan ke 

ujung tiang bergantung pada kuat geser dan elastisitas tanah. Umumnya, 

gerakan vertikal yang dibutuhkan agar tahanan ujung tiang termobilisasi 

seluruhnya lebih besar daripada gerakan yang dibutuhkan untuk 

termobilisasinya tahanan gesek dinding tiang secara penuh. 

Pada awal pembebaban, penurunankecil. Penurunan ini disebabkan oleh 

perubahan bentuk secara elastic bahan tiang dan tanah di sekitarnya. Jika 

beban diambil, kepala tiang bergerak kembali hampir ke kedudukan semula. 

Jika alat pengukur regangan dipasang di sepanjang tiang, maka akan terlihat 
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bahwa pada kedudukan tersebut sebagian besar beban tiang akan didukung 

oleh gesekan tiang pada bagian atas. 

 
Gambar 2.69 : Kelakuan Tiang Selama Pembebanan 

 

c. Pengaruh Pekerjaan Pemasangan Tiang 

Umumnya, tinjauan gangguan akibat pemancangan tiang ditujukan 

terutama pada perubahan sifat-sifat tanah. Dengan mengetahui kondisi tanah 

setelah pemancangan, dapat diperkirakan cara untuk mengevaluasi data 

laboratorium. 

 Pengaruh tiang pancang dalam tanah granuler (pasir) 

Untuk tanah berpasir, berdasarkan hasil pengujian model tang dilakukan 

oleh Kishida (1967), diperoleh bahwa jari-jari pengaruh pemadatan tanah 

pasir akibat pemancangan berkisar 3,5d mengelilingi tiang. Dalam zona 

ini, sudut geser dalam (φ) berkurang secara linier. Kishida (1967) 

menyarankan hubungan φ1’ dan φ2’ sebagai berikut: 

 

 φ2’ = ½ ( φ1’ + 400 )      (2.84) 

 

dengan: 

φ1’  = sudut gesek dalam tanah sebelum pemancangan (φ1’ = 400 

untuk pasir) 

φ2’  = sudut gesek dalam tanah setelah pemancangan 
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Gambar 2.70 :  Pengaruh Pemancangan Tiang Pada Sudut Gesek Dalam Φ 

 

 Pengaruh tiang pancang dalam tanah kohesif 

Dari pengamatan- pengamatan pemancangan tiang pada tanah kohesif, 

dapat disimpulkan bahwa akibat pemancangan, susunan tanah menjadi 

terganggu dan terjadi penurunan kuat geser. Pengamatan tekanan air pori 

selama pemancangan menunjukkan bahwa di permukaan dinding tiang, 

tekanan air pori menjadi sama atau bahkan dapat lebih besar dari tekanan 

overburden efektif. Di sekitar tiang, tekanan air pori berkembang sangat 

tinggi, sehingga bisa mencapai 1,5 – 2 kali tekanan efektif vertical 

awalnya.  

 
Gambar 2.71 : Pengaruh pemancangan pada tekanan air poriPengaruh 

tiang bor dalam tanah granuler 
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Dalam hitungan kapasitas tiang bor di dalam tanah pasir, Tomlinson 

(1975) menyarankan untuk menggunakan sudut geser dalam (φ) ultimit 

dari contoh terganggu, kecuali jika tiang diletakkan pada kerikil padat 

dimana dinding lubang yang bergelombang tidak terjadi.  

 Pengaruh tiang bor dalam tanah kohesif 

Penelitian pengaruh pekerjaan pemasangan tiang bor pada adhesi antara 

dinding tiang dan tanah di sekitarnya, menunjukkan bahwa nilau adhesi 

lebih kecil daripada nilai kohesi tak terdrainasi tanah sebelum 

pemasangan tiang. 

d. Hitungan Kapasitas Tiang 

Kapasitas tiang (pile capacity) adalah kapasitas dukung tiang dalam 

mendukung beban. 

1) Kapasitas ultimit cara statis 

Kapasitas ultimit netto tiang tunggal (Qu) dinyatakan dalam 

persamaan:  

 

Qu = Qb + Qs – Wp      (2.85) 

 

dengan: 

Qb = jumlah dari tahanan ujung bawah ultimit 

Qs = tahanan gesek ultimit 

Wp = berat sendiri tiang 

 

Tahanan ujung ultimit, secara pendekatan dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan kapasitas dukung ultimit pondasi dangkal, 

sebagai berikut : 

 

�� = ��
��

= �� �� + �� �� + 0,5 �� ��       (2.86) 

 

dengan: 

qu   = tahanan ujung per satuan luas tiang ( kN/m2)  

Qb  = tahanan ujung bawah (kN) 

Ab  = luas ujung bawah tiang ( m2) 

Cb   = kohesi tanah di sekitar ujung tiang (kN/m2) 

Pb  = γz = tekanan “overburden” pada ujung tiang ( kN/m2) 
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γ   =berat volume tanah ( kN/m3) 

d   =diameter tiang (m) 

Nc, Nq, N γ  = faktor-faktor kapasitas dukung (fungsi dari φ) 

 

 
Gambar 2.72 : Tahanan ujung dan tahanan gesek dan model bidang 

keruntuhan 

 

Secara umum kapasitas ultimit tiang tunggal (δ = φd): 

 

Qu = Ab(cb Nc + pb Nq + 0,5 γ d N γ) + Σ As (cd + Kd po tg  δ) – Wp 

        (2.87) 

dengan : 

po = σv = Σ γi zi = tekanan overburden rata-rata di sepanjang tiang 

δ = φd = sudut gesek antara dinding tiang dan tanah 

Ab = luas penampang ujung tiang 

As = luas selimut tiang 

Kd = koefisien tekanan tanah lateral pada dinding tiang 

Pb = tekanan overburden di dasar tiang 

 

Pada tanah lempung, tegangan vertikal di dekat tiang sama dengan 

tekanan overburden, sedang pada tanah pasir tegangan vertical di dekat 

tiang lebih kecil dari tekanan overburden. 
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2) Kapasitas tiang dalam tanah granuler 

Kapasitas ultimit tiang dihitung berdasarkan persamaan kapasitas tiang 

atau dari pendekatan empiris. 

 Tahanan ujung ultimit 

Karena pada tanah non kohesif besarnya kohesi ( c ) nol dan diameter 

tiang relatif sangat kecil dibanding dengan panjangnya, maka suku 

persamaan cb Nc = nol dan 0,5 γd Nγ dapat diabaikan. Dengan 

persamaan Qb : 

 

Qb = Ab pb’ Nq      (2.89) 

  

dengan: 

Qb = tahanan ujung ultimit (kN) 

Ab = luas penampang ujung bawah tiang ( m2) 

Pb = tekanan vertical efektif tanah pada dasar tiang ( kN/m2) 

Nq = faktor kapasitas dukung (fungsi dari φ) 

 

 Tahanan gesek dinding ultimit 

Tahanan gesek ultimit antara dinding tiang tanah granuler dapat 

dihitung dengan persamaan: 

 

 Qs = As (cd’ + Kd po’ tg δ)     (2.90) 

 

 Karena pada tanah granuler, kohesi tanah ( c ) = nol, maka: 

 

Qs = As Kd po’ tg δ      (2.91) 

 

Dengan memberikan faktor koreksi Fw untuk membedakan tahanan 

gesek dinding tiang berdiameter seragam di sepanjang tiang, dan tiang 

yang meruncing ke bawah, maka persamaan di atas menjadi: 

 

Qs =Fw As Kd po’ tg δ     (2.92) 
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Tahanan gesek dinding tiang per satuan luas (fs), dinyatakan dengan 

persamaan: 

fs = Kd po’ tg δ      (2.93)  

 

dengan : 

Kd  = koefisien tekanan tanah yang bergantung dari kondisi tanah 

δ  = φd’ = sudut geser dinding efektif antara dinding tiang dan 

tanah 

As  = luas selimut tiang 

Po ’ = tekanan vertikal efektif rata-rata sepanjang tiang  

z  = kedalaman titik yang ditinjau dari permukaan tanah 

zc  = kedalaman kritis, yaitu kedalaman di mana tekanan 

overburden efektif dihitung dari titik ini dianggap konstan. 

 

Nilai aman Kd adalah: 

 

Kd = Ko atau Kd = Ko’     (2.94) 

 

dengan: 

Ko’ adalah Ko yang telah berubah φ-nya akibat pemadatan oleh 

pemancangan. Nilai Kd = 0,6 – 1,25 (Bowles, 1981). 

Mansur dan Hunter (1970), dari beberapa pengujian, tiang baja H, 

tiang pipa baja, dan tiang beton, mendapatkan nilai Kd seperti table 

berikut: 

 

Tabel 2.17 : Nilai Kd untuk tiang pada tanah granuler 

Bahan tiang Kd 

Tiang baja H 

Tiang pipa baja 

Tiang beton pracetak 

Uji tarik tiang (8 tiang) untuk seluruh tipe tiang 

1,4 – 1,9 

1,0 – 1,3 

1,45 – 1,6 

0,4 – 0,9 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 
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 Kapasitas ultimit tiang 

Kapasitas ultimit netto tiang pada tanah granuler dapat dinyatakan 

dengan persamaan: 

 

Qu = Ab pb’ Nq + As Kd po’ tg  δ – Wp    (2.95) 

 

dengan : 

Qu = tahanan ultimit netto tiang (kN) 

Po’ = tekanan vertikal efektif rata-rata di sepanjang tiang (dengan 

tekanan vertikal  Po’= γ’ z untuk z ≤ zc dan Po’ = γ’ zc untuk z > 

zc ) ( kN/m2) 

Pb’ = tekanan vertikal efektif tanah pada ujung bawah tiang dengan 

memperhatikan tekanan vertikal maksimum pada kedalaman zc 

(kN/m2)  

δ = φd’ = sudut gesek antara dinding tiang dan tanah 

Ab = luas penampang ujung tiang (m2) 

As = luas selimut tiang (m2) 

Kd = koefisien tekanan tanah lateral pada dinding tiang 

Nq = faktor kapasitas dukung 

 
Gambar 2.73 :  Hubungan zc/d dan Kd tg  δ untuk tiang pada tanah pasir 

dan factor Fw untuk tiang meruncing  
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Untuk tiang yang berbentuk meruncing, kapasitas ultimit netto 

dinyatakan dalampersamaan: 

 

 Qu = Ab pb’ Nq + Fw As Kd po’ tg  δ – Wp   (2.96) 

 

3) Kapasitas tiang dalam tanah kohesif 

Kapasitas tiang dalam tanah kohesif adalah jumlah tahanan gesek 

dinding tiang dan tahanan ujung tiang, yang besarnya tergantung bahan 

dan bentuk tiang. 

 Tahanan ujung ultimit tiang pancang 

Jika lempung dalam kondisi jenuh, maka φu = 00. Karena itu, sudut 

gesek antara dinding tiang dan tanah (δ) sama dengan nol. Karena φu = 

0, maka Nq = 1 dan Nγ=0. Persamaan tahanan ujung ultimit adalah: 

 

 Qb = Ab (cb Nc + pb)     (2.97) 

 

dengan: 

Qb = tahanan ujung ultimit (kN) 

Ab = luas penampang ujung bawah tiang ( m2) 

Pb = tekanan overburden di dasar tiang 

Nc = faktor kapasitas dukung (fungsi dari φ) 

Cb  = kohesi pada kondisi tanah tardrainase, tanah terletak di 

bawah ujung tiang yang nilainya diambil dari contoh tak 

terganggu (kN/m2) 

 

 Tahanan gesek dinding ultimit tiang pancang 

Bila tiang di dalam tanah kohesif, persamaan tahanan gesek dinding 

ultimit adalah : 

 

Qs = cd As       (2.98) 

 

dengan: 

Qs = tahanan gesek dinding ultimit (kN) 

cd = adhesi antara dinding dan tanah di sekitarnya (kN/m2) 

As = luas selimut tiang ( m2) 
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Adhesi antara dinding tiang dan tanah didefinisikan sebagai : 

 

 cd = ad cu       (2.99)  

 

dengan ad= factor adhesi, dan cu= kohesi tak terdrainase. Sehingga 

persamaan tahanan gesek dinding ultimit menjadi: 

 

Qs = ad cu As Fw      (2.100) 

 

Dengan memberikan Fw = factor koreksi, Fw= 1 untuk tiang 

berdiameter seragam. 

 

 Kapasitas ultimit tiang pancang 

Persamaan kapasitas ultimit tiang pancang dalam tanah kohesif adalah 

 

Qu = Ab (cb Nc + pb) + Fw ad cu As – Wp    (2.101) 

 

dengan : 

Qu = tahanan ultimit netto tiang (kN) 

Ab = luas penampang ujung tiang (m2) 

As = luas selimut tiang (m2) 

Nc = faktor kapasitas dukung 

Ad = faktor adhesi 

Cu = kohesi tak terdrainase (kN/m2) 

Fw  = factor koreksi, Fw= 1 untuk tiang berdiameter seragam. 

cb = kohesi tak terdrainase di bawah dasar tiang (kN/m2) 

 

Karena berat sendiri tiang (Wp) mendekati = berat tanah yang 

dipindahkan akibat adanya tiang, maka ad pb dapat dianggap = (Wp), 

sehingga persamaannya menjadi: 

 

Qu = Ab cb Nc + Fw ad cu As     (2.102) 
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 Kapasitas tiang bor cetak di tempat dalam tanah lempung 

Pekerjaan pengeboran tanah pada pemasangan tiang menyebabkan 

perubahan kuat geser tanah lempung yang serius. Tahanan ujung tiang 

bor (Qu) dinyatakan dengan persamaan: 

 

Qb = μ Ab Nc cb      (2.103) 

 

dengan: 

Qb = tahanan ujung ultimit (kN) 

Ab = luas penampang ujung bawah tiang ( m2) 

cb = kohesi tak terdrainase di bawah dasar tiang (kN/m2) 

Nc = faktor kapasitas dukung (Nc = 9) 

Μ = faktor koreksi,dengan μ=0,75 - 0,8  

 

e. Faktor Alam 

Untuk memperoleh kapasitas ijin tiang, maka diperlukan untuk membagi 

kapasitas ultimit tiang dengan factor aman tertentu. Sehubugan dengan alasan 

butir (d), dari hasil banyak pengujian-pengujian beban tiang, penurunan akibat 

beban kerja (working load) yang terjadi lebih kecil dari 10 mm untuk faktor 

aman (Fs) yang tidak kurang dari 2,5.  

Reese dan O’Neill (1989) menyarankan pemilihan faktor aman (Fs) untuk 

perancangan pondasi tiang (pancang & bor), yang mempertimbangkan factor-

faktor sebagai berikut: 

 Tipe dan kepentingan dari struktur 

 Variabilitas tanah (tanah tidak uniform) 

 Ketelitian penyelidikan tanah 

 Tipe dan jumlah uji tanah yang dilakukan 

 Ketersediaan data di tempat (uji beban tiang) 

 Pengawasan/ control kualitas di lapangan 

 Kemungkinan beban desain actual yang terjadi selama beban layanan 

struktur. 
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Tabel 2.18 :  Faktor Aman yang Disarankan (Reese dan O’Neill, 1989) 

Klasifikasi 

struktur 

Faktor aman (Fs) 

Kontrol baik 
Kontrol 

normal 

Kontrol 

jelek 

Kontrol 

sangat jelek 

Monumental 

Permanen 

Sementara 

2,3 

2 

1,4 

3 

2,5 

2 

3,5 

2,8 

2,3 

4 

3,4 

2,8 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 

 

f. Kapasitas Tiang dari Rumus Dinamis 

1) Alat Pancang Tiang 

Dalam pemasangan tiang pancang ke dalam tanah, tiang dipancang 

dengan alat pemukul yang dapat berupa pemukul (hammer) mesin uap, 

pemukul getar. Skema dari berbagai macam alat pemukul, adalah sebagai 

berikut: 

 Pemukul jatuh (drop hammer) : terdiri dari blok pemberat yang 

dijatuhkan dari atas dan menumbuk tiang. 

 Pemukul aksi tunggal (single-acting hammer) : berbentuk memanjang 

dengan ram yang bergerak naik oleh udara atau uap yang terkompresi, 

sedangkan gerakan turun ram disebabhan oleh beratnya sendiri  

 Pemukul aksi dobel (double-acting hammer) : menggunakan uap atau 

udara untuk mengangkat ram dan untuk mempercepat gerakan ke 

bawahnya. 

 Pemukul diesel (diesel hammer) : terdiri dari silinder, ram, blok anvil, 

dan sistem injeksi bahan bakar, digerakkan dengan bahan bakar 

minyak. 

 Pemukul getar (vibratory hammer) : unit alat pancang yang bergetar 

pada frekuensi tinggi. 
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Gambar 2.74 : Skema Pemukul Tiang  

 

Dalam pekerjaan pemancangan tiang terdapat nama alat-alat berikut: 

 Anvil : bagian yang terletak pada dasar pemukul yang menerima beban 

dari ram dan mentransfernya ke kepala tiang. 

 Helmet (penutup pancang) : bahan dari baja cor yang diletakkan di atas 

tiang untuk mencegah tiang dari kerusakan saat pemancangan dan 

untuk menjaga agar as tiang sama dengan as pemukul.  

 Cushion (bantalan) : dibuat dari kayu keras, ditempatkan diantara 

penutup tiang (pile cap) dan puncak tiang untuk melindungi kepala 

tiang dari kerusakan.  
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 Ram : bagian pemukul yang bergerak ke atas dan ke bawah yang 

terdiri dari piston dan kepala penggerak (driving head). 

 Leader : rangka baja dengan dua bagian parallel sebagai pengatur tiang 

agar pada saat tiang dipancang arahnya benar. 

 
Gambar 2.75 : Alat Pancang Tiang 

 

2) Rumus Pancang 

Rumus pancang dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

Saat pemukul membentur kepala tiang, momentum dari ram awal : 

 

 Mr = Wr vi/g       (2.104) 

 

Pada akhir periode kompresi : 

 

Mr = Wr vi/g - I       (2.105) 

 

Dengan kecepatan vce =  (Wr vi/g – I) (g/ Wr)  
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Jika dianggap momentum tiang (Mp) pada saat tersebut sama dengan I, 

maka: 

 

vce = (g/ Wr)I       (2.106) 

 

Pada akhir periode restitusi, momentum tiang: 

 

I + nl = (Wp/g) vp       (2.107) 

 

Pada akhir periode restitusi, momentum ram: 

 

 �� ��
�

−  � − �� =  �� ��
�

      (2.108) 

 

Substisusi I : 

 

�� =  �� – � ��
�

 ��       (2.109) 

 

Jika sistem 100 % efisien, beban ultimit Qu dikalikan dengan perpindahan 

tiang (s): 

 

Qus = eh Wr h       (2.110) 

 

dengan: 

A = tampang melintang tiang (L2) 

E = modulus elastic bahan tiang (FL2) 

eh = efisiensi pemukul  

g = grafitasi  (LT2) 

h = tinggi jatuh pemukul (L) 

I = jumlah impuls yang menyebabkan kompresi atau perubahan 

momentum (FT)  

Mr = momentum ram = mrv (FT) 

Qu = kapasitas tiang ultimit 

s = penetrasi per pukulan  (L) 

vce = kecepatan tiang dan ram pada akhir periode kompresi (LT-1) 
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vi = kecepatan tiang dan ram pada saat benturan (LT-1) 

Wp = berat tiang termasuk berat penutup tiang, driving shoe, dan blok 

penutup  (F) 

Wr = berat ram (untuk pemukul aksi dobel termasuk berat casing)  (F) 

 
Gambar 2.76 : Notasi Dalam Rumus Dinamis Tiang Pancang.  

 

3) Pemilihan Pemukul Tiang 

Tiang berat sebaiknya dipancang dengan pemukul berat, sehingga 

memberikan energy yang besar pula. Berat pemukul baiknya separo dari 

berat total tiang, dan energi pemancangan baiknya > 1 ft.lb. untuk tiap 

pounds (lb) berat tiang (catatan: 1 lb = 0,4536 kg, 1 ft = 0,3048 m). Tiap-

tiap pemukul mempunyai kecocokan pada kodisi tertentu. Pemilihan juga 

bergantung pada ketersediaan pemukul, ketersediaan uap, tekanan udara, 

ruang gerak, tiang miring dan sebagainya.   

4) Catatan Pemancangan Tiang (Pile Driving Record) 

Dalam proyek-proyek kecil atau besar, informasi mengenai 

pemancangan tiang harus dilakukan dengan baik. Informasi yang 

diperlukan diantaranya: 

 Tipe dan energi, peralatan pancang lain termasuk penyemprot air 

(water jet), bantalan (cushion), penutup tiang 



 
 

142 

 Ukuran tiang, lokasi tiang dalam kelompok tiang dan lokasi 

kelompoknya 

  Urutan pemancangan dalam kelompok 

 Jumlah pukulan per satuan panjang untuk seluruh panjang tiang, dan 

set untuk 10 pukulan terakhir 

 Elevasi akhir dari dasar dan kepala tiang 

 Pemeriksaan tiang untuk posisi vertikalnya 

 Keterangan lain: penangguhan kelangsungan pemancangan, kerusakan 

tiang. 

5) Penyemprotan Air (Water Jetting) 

Pemancangan dengan semprotan air dilakukan untuk membantu 

penetrasi tiang. Tiang masuk ke dalam tanah oleh semprotan air, dengan 

tanpa bantuan pemukul. Pemancangan dengan semprotan air lebih efektif 

untuk pemancangan pada tanah pasir, tidak begitu efektif untuk kerikil, 

diragukan untuk lanau, dan tidak efektif untuk tanah lempung. Semprotan 

udara kadang- kadang dipakai untuk menggantikan air. Semprotan air 

dialirkan di dekat ujung tiang (dasar tiang) dengan pipa berdiameter 2” – 

3” dengan nozzle diameter 0,75” – 1,25”. 

 
Gambar 2.77 : Tiang Dengan Lubang Untuk Semprotan Air 
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g. Kapasitas Kelompok Tiang 

Kapasitas kelompok tiang tidak selalu sama dengan jumlah kapasitas tiang 

tunggal yang berada dalam kelompoknya. Hal ini terjadi jika tiang dipancang 

dalam lapisan pendukung yang mudah mampat atau dipancang pada lapisan 

tanah yang tidak mudah mampat, namun di bawahnya terjadi lapisan lunak. 

Stabilitas kelompok tiang-tiang tergantung dari dua hal, yaitu: 

 Kemampuan tanah di sekitar dan di bawah kelompok tiang untuk 

mendukung beban total struktur 

 Pengaruh konsolidasi tanah yang terletak di bawah kelompok tiang. 

Oleh karena itu, cara pemasangan tiang tunggal, seperti: pemasangan tiang 

dengan cara dipancang, dibor, atau ditekan, akan berpengaruh kecil pada 

kedua hal tersebut di atas. Pada beban struktur tertentu, penurunan kelompok 

tiang yang sama dengan penurunan tiang tunggal hanya terjadi jika dasar 

kelompok tiang terletak pada lapisan keras. 

 

 
Gambar 2.78 : Perbandingan Zone Tertekan Pada Tiang Tunggal Dan 

Kelompok Tiang: (a) Tiang Tunggal (b) Kelompok Tiang 

 

h. Gesek Dinding Negatif 

Jika beban Q diterapkan pada tiang, maka tiang akan bergerak ke bawah, 

sedang tanah relative diam. Pada keadaan ini, baik tahanan ujung tiang Qb, 

dan tahanan gesek tiang Qs akan bekerja ke atas, yaitu sebagai gaya 

perlawanan beban Q yang bekerja pada tiang.  

Dalam kondisi tertentu, sebagian atau seluruh tanah di sepanjang dinding 

tiang bergerak ke bawah relatif terhadap tiang (artinya tanah bergerak, ke 

bawah sedang tanah diam). Akibatnya, arah gaya gesek dinding tiang menjadi 
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ke bawah, sehingga menjadi gaya tambahan yang harus didukung oleh tiang. 

Gaya gesek oleh tanah pada dinding tiang yang bekerja ke bawah ini, disebut 

gaya gesek dinding negatif (negative skin friction). Gaya ini akan merupakan 

beban tambahan bagi tiang yang ditambahan dengan beban struktur. 

 
Gambar 2.79 : Tiang Dipengaruhi Gaya Gesek Dinding: (a) Positif (b) 

Positif Dan Negatif (c)  Negatif 

 

1) Tiang Tunggal 

Bila tiang didukung oleh lapisan kuat tapi dapat mampat, ujung bawah 

tiang turun baik oleh pengaruh gaya gesek dinding negatif  maupun berat 

struktur yang didukung tiang. Penurunan tiang relatif terhadap lapisan 

tanah timbunan bagian bawah besar, sehingga mengakibatkan tidak 

bekerjanya gaya gesek dinding negatif pada bagian ini. Pada tiang tengah, 

penurunan tanah timbunan relatif terhadap tiang besar, sehingga 

memugkinkan bekerjanya gaya gesek dinding negatif.  

Jika gesekan relatif antara dinding tiang dan tanah sekitarnya lebih 

besar dari 5 – 10 mm, maka dinding gesek negatif per satuan luas (ca) 

diestimasikan dengan rumus: 

 

       ca = po’ Kd tg φ’ d     (2.111) 
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Bila φ’ d = δ’, maka: 

 

       ca = po’ Kd tg δ’      (2.112) 

 

Gaya gesek dinding negatif total tiang tunggal, dinyatakan dengan 

persamaan: 

 

       Qneg = As ca      (2.113) 

 

dengan : 

ca = gaya gesek dinding negatif per satuan luas tiang tunggal 

(kN/m2) 

po’  = tekanan overburden efektif tanah rata-rata  (kN/m2) 

 

Koefisien Kd tg δ’ bergantung pada tekanan tanah lateral tiang dan 

kecepatan penurunan tiang. Nilai Kd tg δ’ disarankan: 

 

Tabel 2.19 : Koefisien Kd tg δ’  (Brom, 1976) 

Macam tanah Kd tg δ’ 

Urugan batu 

Pasir dan kerikil 

Lanau atau lempung terkonsolidasi normal 

plastisitas rendah (PI < 50%) 

Lempung terkonsolidasi normal plastisitas tinggi 

0,40 

0,35 

0,30 

 

0,20 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 

 

2) Kelompok Tiang 

Bertambahnya beban tiang akibat gesek dinding negatif bila jarak tiang 

besar. Masing-masing tiang pendukung beban yang dihasilkan dari gesek 

dinding maksimum ke bawah sampai titik netral. Gesek dinding negatif  

ultimit pada tiap-tiap tiang dapat dihitung dengan persamaan: 

 

       Qneg = As ca       (2.114) 
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Jika jarak tiang kecil, gesek dinding negatif  tiap tiang dihitung dengan 

persamaan: 

 

���� = �
�

�2� (� + �)�� + �����    (2.115) 

 

dengan : 

Qneg = gaya gesek dinding negatif tiang dalam kelompok tiang (kN) 

 n  = jumlah tiang dalam kelompoknya 

D  = kedalaman tiang sampai titik netral (m) 

L  = panjang area kelompok tiang (m) 

B  = lebar area kelompok tiang (m) 

cu = kohesi tak terdrainase rata-rata pada lapisan sedalam D 

(kN/m2) 

H  = tinggi timbunan (m) 

γ  = berat volume tanah timbunan 

 

i. Penurunan Tiang 

1) Penurunan Tiang Tunggal  

Penurunan tiang tunggal dan distribusi beban sepanjang tiang dapat 

dihitung dengan menggunakan metode transfer beban (load transfer). 

Metode yang diusulkan oleh Coyle dan Reese (1966) menggunakan data 

tanah yang berasal dari uji beban di lapangan. Metode ini dapat digunakan 

untuk menentukan hubungan antara tahanan tiang dan perpindahan tiang. 

Rumusan penurunan tiang tunggal adalah: 

 

�� = �� � ��
(����)

       (2.116) 

 

dengan : 

Qt = tahanan ujung (kN) 

 E = modulus elastisitas tanah yang berada di bawah dasar tiang 

μ = angka poisson tanah yang berada di bawah dasar tiang 
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2) Penurunan Kelompok Tiang  

Faktor aman dari keseluruhan kelompok tiang akibat beban struktur 

ditambah berat lempung lunak yang terkonsolidasi juga harus dihitung. 

Pada kondisi tersebut, kapasitas kelompok tiang dapat dinyatakan dalam 

persamaan: 

 

Qg = 2D (B + L) c + c Nc BL     (2.117) 

 

dengan : 

Qg = kedalaman tiang yang berada dalam lapisan lempung kaku (m) 

L = panjang area kelompok tiang (m) 

B = lebar area kelompok tiang (m) 

c = kohesi tanah lempung kaku (kN/m2) 

Nc = faktor kapasitas dukung  

 

Faktor aman (F) tiang tunggal dinyatakan dalam persamaan: 

� = ��
� � ����

       (2.118) 

 

dengan : 

Qu  = kapasitas ultimit tiang tunggal 

Q  = beban pada masing- masing tiang akibat beban struktur 

Qneg = gaya tarik ke bawah akibat konsolidasi lempung lunak untuk 

tiang tunggal 

 

j. Jarak Tiang 

Umumnya, tiang-tiang jarang dipasang pada kedudukan yang benar-benar 

lurus dan tepat pada titik lokasi yang telah ditentukan. Meskipun tiang 

dipasang pada titik yang benar-benar tepat, kadang-kadang masih terdapat 

momen lentur kolom yang harus ditahan oleh kepala tiang. Oleh karena itu, 

disarankan agar paling sedikit menggunakan tiga tiang untuk pondasi kolom 

utama dan dua tiang untuk pondasi dinding memanjang. 

Adapun jarak minimum yang dibutuhkan untuk menekan biaya pembuatan 

pelat penutup tiang (pile cap) yang disarankan oleh Teng (1962) adalah: 

 

 



 
 

148 

Tabel 2.20 : Jarak tiang minimum  Teng (1962) 

Fungsi tiang 
Jarak as-as tiang 

minimum 

Tiang dukung ujung dalam tanah keras 

Tiang dukung ujung pada batuan keras 

Tiang gesek 

2-2,5d, atau 75 cm 

2d, atau 60 cm 

2-5d, atau 75 cm 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 

 

k. Perancangan Pelat Penutup Tiap (Pile Cap) 

Analisis tahanan momen kelompok tiang diilustrasikan pada gambar 

berikut. Jika tidak ada momen, beban vertikal total V akan lewat titik berat 

dari empat tiang dan beban pada masing-masing tiang akan sama. Jika beban 

yang bekerja hanya M saja, beban yang harus didukung oleh masing-masing 

tiang. Beban pada tiang yang sama juga akan diperoleh bila beban vertikal V 

eksentris sebesar e di sebelah kiri pusat berat tiang.       

Dari keseimbangan momen, momen akibat reaksi tiang-tiang harus sama 

dengan momen yag bekerja (My) :   

My = Q1x1+Q2x2+Q3x3+Q4x4     (2.119) 

 

Jika variasi reaksi tiang dianggap linier, maka: 

Q1/x1= Q2/x2 =Q3/x3= Q4/x4     (2.120) 

 

Diselesaikan: 

�1 = �� ��
���  � ���  � ���  � ���  =  �� ��

∑ ��        (2.121) 

 

Reaksi total atau beban aksial pada masing-masing tiang adalah jumlah dari 

reaksi akibat beban-beban V dan My, yaitu: 

 �� = �
�

 ±  �� ��
∑ ��         (2.122) 

 

Jika momen yang bekerja 2 arah, yaitu dari sumbu x dan y, maka: 

 

  �� = �
�

 ± �� ��
∑ ��   ±  �� ��

∑ ��       (2.123) 
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dengan: 

Qi = reaksi tiang atau beban aksial tiang ke –i (kN) 

V = jumlah gaya-gaya vertikal (kN)   

My = exV =  jumlah momen terhadap sumbu- y (kN.m)  

Mx = eyV =  jumlah momen terhadap sumbu- x (kN.m)  

ey, ex = eksentrisitas searah sumbu x dan y (m) 

y,x = jarak tiang terhadap sumbu x dan y (m) 

n = jumlah tiang dalam kelompok 

xi = jarak searah sumbu-x dari pusat berat kelompok tiang ke tiang 

nomor-i   

Σxi = jumlah kwadrat dari jarak tiap-tiap tiang ke pusat kelompok tiang 

(m2)   

 

l. Tiang Penahan Gaya Tarik ke Atas 

Cara menghitung tahanan tarik ke atas = menghitung tahanan gesek 

dinding tiang (tanpa perhitungan tahanan ujung tiang). 

1) Tiang Tunggal 

Untuk tiang pada tanah lempung, tahanan tarik ultimit dinyatakan 

dalam persamaan: 

 Qtr = cd As + Wp      (2.124) 

Kapasitas tarik tiang dengan dasar yang diperbesar, dinyatakan dalam 

persamaan: 

 Qtr = (1/4) π (db
2 - d2 ) cu Nu + W    (2.125) 

dengan: 

Wp = berat tiang (kN) 

As = luas selimut tiang (m2) 

cd = adhesi tanah rata-rata di sepanjang tiang (kN/ m2)  

cu = kohesi undrained (kN/ m2) 

Nu = koefisien tarik yang nilainya mendekati faktor kapasitas dukung Nc   

pada beban desak 

d = diameter tiang yang tidak diperbesar (m)  

db = diameter tiangt yang diperbesar (m)  

W = Ws + Wp (kN) 

Ws = berat silinder tanah di atas dasar tiang yang diperbesar (kN) 
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2) Kelompok Tiang 

Tahanan terhadap gaya tarik ke atas kelompok tiang (Qtr), adalah 

jumlah dari 3 komponen, diantaranya:  

 Berat pelat penutup tiang + berat tanah di atasnya 

 Berat tanah di dalam blok 

 Tahanan gesek tanah di sekitar area blok 

Untuk tanah-tanah kohesif (φ = 0), tahanan kelompok tiang dalam 

menahan gaya tarik ke atas (Qtr) dinyatakan dalam persamaan: 

Qtr = 2D cu (L + B) + W      (2.126) 

 

dengan: 

cu = kohesi tak terdrainase tanah rata-rata di sekitar kelompok tiang 

(kN/m2) 

L = panjang area kelompok tiang (m) 

B = lebar area kelompok tiang (m) 

D = kedalaman blok (m) 

W = berat total dari tanah dalam area kelompok tiang + berat tiang + berat 

pelat penutup tiang (pile cap) (kN) 

 

m. Tiang Mendukung Beban Lateral 

Gaya lateral yang terjadi pada tiang bergantung pada kekakuan atau tipe 

tiang, macam tanah, penanaman ujung tiang ke dalam pelat penutup kepala 

tiang, sifat gaya-gaya dan besar defleksi. Jika gaya lateral yang harus disukung 

tiang sangat besar, maka dapat digunakan tiang miring.  

1) Tiang Ujung Tepi dan Tiang Ujung Bebas 

Dalam analisis gaya lateral, tiang-tiang perlu dibedakan menurut 

model ikatannya dengan pelat penutup tiang. Karena model ikatn tersebut 

sangat mempengaruhi kelakuan tiang dalam mendukung beban lateral. 

Sehubungan dengan hal tersebut, tiang-tiang dibedakan menjadi 2 tipe, 

yaitu: 

 Tiang ujung jepit (fixed end pile) : tiang yang ujung atasnya terjepit 

(tertanam) dalam pelat penutup kepala tiang paling sedikit sedalam 60 

cm (24 inchi) 
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 Tiang ujung bebas (free end pile) : tiang yang ujung atasnya tidak 

terjepit (tertanam) dalam pelat penutup kepala tiang tetapi kurang dari 

60 cm (24 inchi) 

2) Gaya Lateral Ijin 

Perancangan pondasi tiang yang menahan gaya lateral, harus 

memperhatikan 2 kriteria, yaitu: 

 Faktor aman terhadap keruntuhan ultimit harus memenuhi 

 Defleksi yang terjadi akibat beban yang bekerja harus masih dalam 

batas-batas toleransi. 

McNulty (1956) menyarankan perpindahan lateral ijin pada bangunan 

gedung adalah 6 mm, sedang untuk bangunan- bangunan lain yang sejenis 

menara transmisi adalah >12 mm. Tabel berikut memberikan besarnya 

beban horisontal  ijin untuk tiang  yang dipasang vertikal.   

 

Tabel 2.21 : Beban lateral ijin pada tiang vertikal, untuk defleksi 

maksimum 6 mm dan faktor aman F=3 (McNulty, 1956) 

Tipe tiang Kepala tiang Tipe tanah 
Beban ijin lateral 

(lb) (kg) 

Kayu 

(diameter  

30 cm) 

 

 

Ujung bebas 

 

Ujung jepit 

 

Pasir 

Lempung sedang 

Pasir 

Lempung sedang 

1500 

1500 

4500 

4000 

681 

681 

2043 

1816 

Beton 

(diameter  

40 cm) 

 

Ujung bebas 

atau ujung jepit 

Pasir sedang 

Pasir sedang 

Lempung sedang 

7000 

5500 

5000 

3178 

2497 

2270 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 

 

3) Hitungan Tahanan Beban Lateral Ultimit 

Untuk menentukan apakah tiang berperilaku seperti tiang penunjang 

atau tiang pendek, maka salah satunya perlu diketahui faktor kekakuan 

tiang, yang dapat ditentukan dengan menghitung faktor-faktor kekakuan R 

dan T.  Jika tanah berupa lempung kaku terkonsolidasi berlebihan (stiff 

over consolidated clay), modulus tanah umumnya dapat dianggap konstan 
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di seluruh kedalamannya. Faktor kekakuan untuk modulus tanah konstan 

(R) dinyatakan oleh persamaan: 

R =  ���
�

�
        (2.127) 

Faktor kekakuan untuk modulus tanah tidak konstan (T) dinyatakan oleh 

persamaan: 

T =  � ��
��

�
        (2.128) 

 

dengan: 

K = Khd = k1/1,5 = modulus tanah 

k1 = modulus reaksi subgrade dari Terzaghi 

E = modulus elastis tiang   

I = Momen inersia tiang   

d = lebar atau diameter  tiang   

 

Modulus subgrade ditentukan dari uji beban pelat berbentuk bujur sangkar 

dengan lebar 300 mm, dengan: 

k1 =
������� ���� �����

��������ℎ�� ℎ���������
 

 

Berikut disajikan nilai k1 (Terzaghi 1955) dan nilai nh (Paulos dan Davis 

1980) : 
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Tabel 2.22 : Hubungan modulus subgrade (k1) dengan kuat geser 

undrained untuk lempung kaku ter  konsolidasi berlebih 

(Terzaghi 1955) 

Konsistensi Kaku Sangat kaku Keras 

Kohesi undrained (cu) 

kN/m2 

kg/cm2 

 

100 – 200 

1 – 2 

 

200 – 400 

2 – 4 

 

> 400 

> 4 

k1 

MN/m3 

kg/cm3 

 

18 – 36 

1,8 – 3,6 

 

36 – 72 

3,6 – 7,2 

 

> 72 

> 7,2 

k1 direkomendasikan 

MN/m3 

kg/cm3 

 

27 

2,7 

 

54 

5,4 

 

> 108 

> 10,8 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 

 

Tabel 2.23 : Nilai nh (Paulos dan Davis 1980) 

Tanah nh  ,kN/m3 Referensi 

Lempung terkonsolidasi normal 

lunak 

166 – 3518 

277 – 554 

Reese & Matlock (1956) 

Davisson – Prakash 

(1963) 

Lempung terkonsolidasi normal 

organik 

111 – 277 

111 – 831 

Peck & Davisson (1963) 

Davisson (1970) 

Gambut 

 

55 

27,7 – 111 

Davisson (1970) 

Wilson & Hilts (1967) 

Loess 8033 – 

11080 

Bowles (1968) 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 

 

4) Defleksi Tiang Vertikal 

Defleksi tiang vertikal untuk metode konvensional, berguna untuk 

mengecek defleksi tiang yang mengalami pembebanan lateral yang tidak 

begitu besar. Pada hitungan, tiang dianggap sebagai struktur  struktur  

kantilever yang dijepit pada kedalaman (zf). Defleksi lateral di kepala tiang 

ujung bebas dapat dinyatakan oleh persamaan: 
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y = � (�� �� ) �

� �� ��
       (2.129) 

Defleksi lateral ujung tiang dengan ujung jepit :  

 

y = � (�� �� ) �

��  �� ��
       (2.130) 

 

dengan: 

H = beban lateral (kN) 

Ep = beban modulus tiang (kN/m2) 

Ip = momen inersia dari penampang tiang (m4) 

e = jarak beban terhadap muka tanah (kN/m2) 

zf = jarak titik jepit dari muka tanah (kN/m2) 

 

5) Tiang Miring 

Tahanan tiang vertikal terhadap gaya lateral umumnya sangat kecil, 

walaupun kondisi tanah baik. Hal yang paling baik dilakukan agar tiang 

dapat mendukung beban lateral secara optimal adalah dengan memasang 

tiang miring. 

Langkah hitungan secara analitis adalah sebagai berikut: 

 Hitung resultan gaya-gaya yang bekerja pada tiang-tiang, uraikan 

resultan gaya R menurut sumbu vertikal dan horisontal 

  Hitung gaya vertikal yang terjadi pada masing-masing tiang (tiang-

tiang dianggap hanya menderita gaya vertical). Beban vertikal tiang 

dihitung:  

�� = �
�

±  �� �
∑ ��  ±  �� �

∑ ��        (2.131) 

Mx = ey dan My = ex V      (2.132) 

dengan: 

Qv  = beban vertikal pada masing-masing tiang 

n  = jumlah tiang 

ey, ex = eksentrisitas searah sumbu x dan y (m) 

My = exV =  jumlah momen terhadap sumbu- y (kN.m)  

Mx = eyV =  jumlah momen terhadap sumbu- x (kN.m)  

V  = jumlah gaya-gaya vertikal (kN)   

y,x  = jarak tiang terhadap sumbu x dan y (m) 
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Masing-masing tiang dianggap mendukung beban aksial Q1, Q2, 

Q3,……Qn 

 

Besarnya beban aksial pada tiang: 

Qn = ��
��� �

        (2.133) 

 

Dengan ϴ adalah sudut antara tiang dengan garis vertikal. Untuk tiang-

tiang yang dipancang tegak, maka beban aksial : Qn = Qv. 

 

Gaya vertikal yang didukung oleh tiang miring, dengan kemiringan ctg 

ϴ  = m (atau kemiringan, m Vertikal : 1 Horisontal), adalah: 

Qn = Qv �(��� �)
�

      (2.134) 

 

Gaya horisontal (transversal) yang bekerja pada tiang dengan 

kemiringan m, adalah: 

Qh = Qv/m atau Qh =  ��
�(��� �)

    (2.135) 

 

n. Kekuatan Bahan Tiang 

Tiang-tiang selain harus dirancang supaya kuat menahan beban bangunan 

juga harus kuat menahan beban yang bekerja pada waktu pengangkutan, 

khususnya untuk tiang beton pracetak. Jumlah tulangan memanjang tiang ini 

akan lebih ditentukan oleh besarnya momen lentur yang diakibatkan oleh 

pengangkatan dan pengangkutan tiang pada titik-titik di sepanjang tiang. Dari 

momen lentur maksimum yang telah diketahui, dapat dihitung penulangan 

betonnya.  
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Tabel 2.24 : Cara pengangkatan tiang dan momen lentur statis maksimum (L = 

panjang tiang, W = berat tiang per satuan panjang)  (Tomlinson 

1977) 

Jumlah titik angkat 
Jarak titik angkat dari 

ujung tiang 
Momen lentur statis maks. 

2 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

L/3 

L/4 

0,207 L 

WL2/8 

WL2/8 

WL2/18 

WL2/32 

0,021WL2 

(Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary C H., 2006) 

 

o. Ikatan Tiang-tiang dengan Pelat Penutup Tiang 

Bila tiang tidak mendukung beban momen atau tidak mendukung beban 

desak yang dikombinasikan dengan beban tarik, tiang pancang atau tiang cor 

di tempat cukup dipotong sedikit ujungnya dengan tanpa penonjolan tulangan 

beton. Tomlinson (1977) menyarankan jarak ujung atas tiang sampai dasar 

pelat penutup tiang (pile cap) diambil 75 – 100 mm (Beban desak).    

Bila tiang dirancang untuk menahan gesek desak dan gaya tarik ke atas 

yang tidak terlalu besar, dinding tiang bagian atas dikasarkan dan ditanam 

sedalam 300 mm ke dalam pelat penutup tiang (Beban desak dengan beban 

tarik yang tidak begitu besar).    

Dalam hal tiang diperhitungkan akan menahan gaya momen yang 

ditransfer dari pelat penutup ke tiang, beton pada bagian ujung tiang harus 

dipotong sehingga tulangan menonjol dan kemudian dicor bersama-sama pelat 

penutup tiangnya (Beban momen atau beban tarik yang besar).    

 




