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ABSTRAK 

      Pondasi  tiang bor /Bore pile  adalah suatu jenis pondasi yang digunakan untuk 
meneruskan/mentransfer beban dari bagian struktur atas /bangunan atas (upper 
structures/super structures) ke lapisan tanah di bawahnya hingga mencapai daya 
dukung yang diinginkan, maka diperlukan suatu bagian konstruksi bangunan bawah 
(sub structures) tanpa adanya resiko dari keruntuhan geser atau penurunan yang 
berlebihan. 
      Tujuan studi ini adalah menganalisis besarnya daya dukung aksial pondasi tiang 
bor tunggal dan   penurunan (settlement) yang terjadi berdasarkan rumus-rumus dari 
beberapa metode secara konvensional yang didasarkan pada data pengujian di 
lapangan dan data pengujian di laboratorium serta dengan metode elemen hingga 
(finite element) menggunakan program Plaxis di mana pemodelan tanah adalah model 
Mohr Coulomb .Kemudian melakukan analisis serta perbandingan dari hasil 
perhitungan dengan metode-metode tersebut di atas.  
      Semua beban kerja yaitu beban rencana, beban maksimum untuk Loading test dan 
Program Plaxis di ambil sama besar. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa daya 
dukung batas (ultimate) menurut output program Plaxis pada lokasi tersebut di atas 
lebih kecil dari daya dukung batas (ultimate) menurut Loading test maupun menurut 
data Laboratorium, kecuali menurut Reese & Wright lebih kecil dari output Paxis . 
Output program Plaxis diperoleh penurunan yang lebih  besar dibandingkan dengan 
Loading test. Penurunan permanen pada output program Plaxis lebih besar  dari hasil 
Loading test dan penurunan maksimum pada saat beban maksimum dari output 
program Plaxis lebih besar  dari  hasil Loading test.  
 
 
Kata kunci :   Plaxis 
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ABSTRACT 

      Foundation of Drill mast /Bore pile is a foundation type applied for to continue 
payload from structural part to upper ( upper structures/super structures) to soil 
layer below under his, its is so reaching bearing power wanted, hence required  by  a 
part of construction of building under ( sub structures) without existence of risk from 
abundant shift debris or derivation.  
      Purpose of this study is analyse level of bearing power axial foundation of single 
drill mast and derivation ( settlement) happened based on formulas from some 
methods conventionally based on by assaying data in field and assaying data in 
laboratory and with finite element method ( finite element) applies program Plaxis 
where modelling of soil;land;ground is model Mohr Coulomb . Then does analysis 
and comparison from result of calculation with above mentioned methods. 
      All working loads that is plan payload, rating for Loading test and Program 
Plaxis in taking of equal size. From result of calculation it is obtained that ridge 
bearing power ( ultimate) according to program output Plaxis at above mentioned 
location smaller than ridge bearing power ( ultimate) according to Loading test and 
also according to data Laboratorium, except according to Reese & Wright smaller 
than output Paxis . Program output Plaxis obtained derivation larger ones compared 
to Loading test. Permanent derivation at program output Plaxis bigger than result of 
Loading maximum test and derivation at the time of rating from program output 
Plaxis bigger than result of Loading test. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar di Indonesia, pertambahan 

penduduk sangat sulit untuk dibendung yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan 

semakin meningkat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kemajuan jaman 

maupun perkembangan pembangunan yang selanjutnya mengakibatkan  semakin 

sempitnya lahan yang tersedia. Hal ini terjadi karena ketersediaan  lahan yang ada 

tetap, sementara pertambahan penduduk maupun kebutuhan lahan untuk tempat 

tinggal maupun lokasi pembangunan yang tersedia semakin sempit  yang 

mengakibatkan harga jual  tanah menjadi mahal, sehingga dengan  alasan efisiensi, 

maka kebanyakan struktur berupa gedung-gedung dibangun secara bertingkat. 

Perkembangan struktur bangunan gedung di kota umumnya dikembangkan ke arah 

vertikal. 

      Proyek City-Hall Town Square yang berlokasi di persimpangan jalan Raden Saleh 

dengan jalan Balai Kota adalah pembangunan hotel dengan tinggi 80 meter dari atas 

permukaan tanah yang terdiri dari 16 lantai. Basement dengan kedalaman 7,5 meter 

yang terdiri dari 2 lantai, dan terletak di bawah permukaan muka tanah.  Untuk 

meneruskan/mentransfer beban dari bagian struktur atas /bangunan atas (upper 

structures/super structures) ke lapisan tanah di bawahnya hingga mencapai daya 
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dukung yang diinginkan, maka diperlukan suatu bagian konstruksi bangunan bawah 

(sub structures) yang disebut dengan pondasi.   

      Dari hasil penyelidikan tanah diperoleh data bahwa lapisan tanah bagian atas 

adalah tanah lunak dengan konsistensi tanah rendah sehingga daya dukungnya juga 

rendah, sedangkan lapisan tanah keras terdapat pada kedalaman 15 meter dari 

permukaan tanah. Dengan memperhatikan keadaan di atas  maka diperlukan suatu 

jenis pondasi dalam/pondasi tiang (deep foundations/pile foundations). Berdasarkan 

metode pelaksanaanya di lapangan, pondasi tiang dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu: 

a. pondasi tiang pancang  

b. dan pondasi tiang bor 

      Pondasi tiang pancang memiliki keuntungan dari segi waktu karena dapat 

dilaksanakan dengan cepat, kualitas bahan lebih terkontrol, dan dapat dipancang pada 

daerah dengan elevasi muka air tanah yang tinggi. Sebaliknya pondasi tiang pancang 

memiliki kekurangan karena menimbulkan getaran yang dapat mengganggu 

lingkungan dan tidak dapat menembus lensa pasir padat kecuali didahului dengan 

pemboran (pre-drilling). Pondasi tiang bor mempunyai beberapa persoalan karena 

cara pelaksanaannya yang dapat mengakibatkan perbedaan perilakunya di bawah 

pembebanan dibandingkan dengan pondasi tiang pancang. Tiang bor dilaksanakan 

dengan menggali lubang bor dan mengisinya dengan material beton, sedangkan tiang 

pancang dimasukkan ke dalam tanah dengan mendesak tanah disekitarnya 

(displacement pile). Sementara dengan menggunakan tiang bor, gangguan terhadap 
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lingkungan seperti suara, getaran, dan gerakan dari tanah sekitarnya dapat 

diminimalkan.    

      Sehubungan dengan  proyek pembangunan City-Hall Town Square, ada beberapa 

bangunan yang perlu diperhatikan di daerah sekitarnya yaitu: 

a. Bangunan Balai Kota yang lama harus dilestarikan demikian juga 

bangunan tua lainnya seperti  bangunan Kantor Pos  karena memiliki nilai 

historis bagi kota Medan. 

b. Fasilitas Bank Indonesia, di mana terdapat sistem jaringan komputer yang 

sangat sensitif terhadap gangguan getaran. 

c. Bangunan Bank Indonesia yang persis berada disamping proyek dengan 

ketinggiannya, dimana diduga akibat getaran pemancangan akan 

menggangu struktur gedung maupun perilaku tanah di bawahnya.  

      Dengan beberapa alasan di atas maka ditentukan pilihan bahwa jenis pondasi 

tiang bor merupakan pondasi yang lebih tepat digunakan, sehingga dampak negatif 

seperti tersebut  di atas dapat diminimalisasi.   

1.2  Perumusan Masalah 

      Pondasi tiang bor mempunyai berbagai jenis persoalan karena pelaksanaannya 

yang dapat mengakibatkan perbedaan perilaku tanah di bawah pembebanan sehingga 

masalah yang terjadi sangat kompleks, maka penulis membuat batasan sesuai judul 

bahasan dan data-data yang diperoleh yaitu data penyelidikan tanah di lapangan, data 

pengujian pembebanan di lapangan, dan data hasil pengujian di laboratorium. Yang 

dianalisis adalah daya dukung aksial pondasi tiang bor tunggal, penurunan 
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(settlement) yang didasarkan pada rumus-rumus dari berbagai metode, kemudian 

membandingkannya dengan perhitungan yang menggunakan metode elemen hingga 

yaitu penggunaan program Plaxis di mana pemodelan tanah dianggap adalah model 

Mohr Coulomb . 

      Data sondir hanya terbatas pada kedalaman lebih kecil dari 15 meter, sehingga 

pada kedalaman 20 meter data tidak ada, maka dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan perhitungan prediksi jika diperlukan. Dalam pembahasan tesis ini 

penggunaan data sondir tidak disertakan, mengingat keterbatasan data tersebut. Daya 

dukung yang ditinjau adalah daya dukung Axial Tekan . 

      Mengingat kondisi tanah di lapangan, dimana dilakukan penggalian sedalam 7,5 

meter, maka untuk mempermudah perhitungan pada program Plaxis proses 

perhitungan dimulai dari kedalaman tersebut. 

1.3  Tujuan Penulisan 

      Tujuan dari penulisan tesis ini adalah: 

a. Menganalisis besarnya daya dukung aksial pondasi tiang bor tunggal dan   

penurunan (settlement) yang terjadi berdasarkan rumus-rumus dari 

beberapa metode secara konvensional yang didasarkan pada data 

pengujian di lapangan dan data pengujian di laboratorium. 

b. Menganalisis besarnya daya dukung aksial pondasi tiang bor tunggal dan   

penurunan (settlement) yang terjadi dengan metode elemen hingga (finite 

element) menggunakan program Plaxis di mana pemodelan tanah adalah 

model Mohr Coulomb . 
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c. Melakukan analisis terhadap daya dukung dan penurunan dari hasil 

perhitungan dengan metode-metode tersebut di atas, kemudian membuat 

suatu kesimpulan maupun saran. 

1.4  Sistematika Penulisan 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Menjelaskan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penulisan  dan sistematika penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN  PUSTAKA 

Berisi tentang teori dari beberapa sumber yang berhubungan dengan 

permasalahan dan sebagai pedoman dalam pembahasan masalah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang deskripsi proyek,  data teknis pondasi tiang 

bor/ bore pile,  tahapan penelitiandan denah lokasi penelitian 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pemodelan Tiang bor/Bore pile, pemodelan lapisan tanah, dengan 

elemen Hingga Menggunakan Plaxis. Membahas tentang parameter 

tanah  yang digunakan pada metode elemen hingga dengan 

menggunakan program Plaxis dan hasil akhir keluaran program Plaxis. 

Menyajikan data maupun  hasil perhitungan  yang dihitung dengan 

berbagai metode yang  ada pada studi pustaka serta 

membandingkannya dengan hasil Plaxis dan  Loading test. 
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  Merupakan bab analisis dan pembahasan data-data serta penyajian 

hasil pembahasan berdasarkan rumus-rumus dari beberapa metode 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

  Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Umum 

      Di daerah perkotaan yang sudah padat penduduknya, dimana keterbatasan lahan 

yang tersedia, biasanya perkembangan bangunan dilakukan ke arah vertikal, dimana 

kita akan menjumpai banyak  bangunan-bangunan yang tinggi untuk memenuhi 

permintaan/kebutuhan yang terjadi di kota tersebut. Dengan pengembangan struktur 

bangunan secara vertikal, maka  terjadi permintaan untuk penggunaan pondasi dalam, 

dalam hal ini pondasi tiang pancang maupun pondasi tiang bor.  Demikian halnya 

pada proyek City Hall Town Square, dengan adanya bangunan-bangunan yang sudah 

ada terlebih dahulu seperti : Bank Indonesia disekitar proyek, maka diputuskan  

dengan menggunakan  pondasi tiang bor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi getaran  

yang terjadi pada bangunan gedung di sekitar proyek akibat hammer atau mesin lain 

yang digunakan untuk  pemancangan   pada proses pembangunan proyek tersebut.  

      Mengingat fungsi pondasi  adalah untuk mentransfer beban dari bangunan atas 

(upper struktur) ke lapisan tanah, maka banyak hal atau cara untuk mencapai tujuan 

ini, sehingga tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini banyak pilihan yang dapat 

dilakukan, tetapi yang lebih efektif adalah pondasi tiang bor, walaupun nilai cost 

yang ditanggung akan lebih besar, karena daya dukung pondasi tiang bor lebih kecil 

dari daya dukung tiang pancang. Hal ini terjadi karena daya dukung tiang pancang  

maupun pondasi tiang bor ditentukan oleh daya dukung akibat  perlawanan ujung 
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dengan  tahanan selimut yang diakibatkan gesekan tanah dengan pondasi tiang. 

Kapasitas daya dukung akibat  perlawanan ujung kemungkinan besar akan sama, 

tetapi  tahanan selimut yang diakibatkan gesekan tanah dengan pondasi tiang akan 

berbeda. Hal ini disebabkan gaya yang bekerja pada tanah disekitar dinding tiang, 

dimana pada pondasi tiang pancang yang bekerja adalah tekanan tanah pasif (Kp) 

sementara pada pondasi tiang bor  yang bekerja adalah tekanan tanah aktif (Ka). 

Fungsi pondasi tiang bor pada umumnya dipengaruhi oleh besar/bobot dan  fungsi 

bangunan yang hendak didukung dan jenis tanah sebagai pendukung konstruksi 

seperti : 

1. Transfer beban dari konstruksi bangunan atas (upper structure) ke dalam 

tanah melalui selimut tiang dan perlawanan ujung tiang. 

2. Menahan daya desak ke atas (up live) maupun guling yang terjadi akibat 

kombinasi beban struktur yang terjadi. 

3. Memanpatkan tanah, terutama pada lapisan tanah yang lepas (non cohesive).  

4. Mengontrol penurunan  yang terjadi pada bangunan terutama pada bangunan 

yang berada pada tanah  yang mempunyai penurunan yang besar. 

2.2. Jenis dan Kondisi Tanah Sebagai Pendukung Pondasi 

      Di alam ini material/tanah ditemukan tidak pernah berdiri sendiri, biasanya akan 

disertai oleh udara dan air. Dalam pembahasan  pada ilmu mekanika tanah, volume 

tanah dibagi dua bagian yaitu: volume butir dan volume pori, dimana volume pori 

terdiri atas  volume udara dan volume air. Oleh sebab itu berbagai parameter  yang 

mempengaruhi karakteristik tanah sebagai pendukung pondasi antara lain: ukuran 

 



9 

butiran tanah, berat jenis tanah, kadar air tanah, kerapatan butiran, angka pori, sudut 

geser tanah, dan lain-lain. 

      Hal-hal tersebut di atas dapat diketahui dengan melakukan penelitian tanah dan 

dilakukan di laboratorium. Sehingga dengan keputusan laboratorium dapat diketahui 

daya dukung yang dapat dihasilkan oleh sebuah pondasi terhadap bangunan di 

atasnya. 

      Dalam kenyataannya di lapangan, tanah mempunyai sifat kemampatan yang 

sangat besar jika dibandingkan dengan bahan konstruksi seperti kayu, baja dan beton. 

Hal ini disebabkan tanah mempunyai rongga atau pori yang besar, yang 

menyebabkan jika dibebani dengan melalui pondasi maka akan terjadi perubahan 

struktur tanah (deformasi) dan sekaligus akan terjadi penurunan pondasi. Jika terjadi 

penurunan pondasi dalam ambang batas dan seragam maka hal ini tidak terlalu 

membahayakan pada konstruksi bangunan di atasnya, tetapi yang sangat berbahaya 

adalah penurunan yang tidak seragam dan di luar batas perencanaan, hal ini akan 

berakibat fatal pada bangunan konstruksi di atasnya. 

      Karakteristik tanah  juga dipengaruhi kekuatan geser tanah dan kemampuan tanah 

dalam mengalirkan air (permeabilitas tanah). Karena kemampatan butiran tanah atau 

air keluar secara teknis sangat kecil, maka proses deformasi tanah akibat beban luar 

dapat ditinjau sebagai suatu gejala atau akibat dari penyusutan pori. Hal ini 

disebabkan oleh beban yang bekerja pada struktur tersebut, jika beban yang bekerja 

kecil maka deformasi yang terjadi tanpa pergeseran pada titik sentuh antara butiran 

tanah. Deformasi pemampatan tanah yanag terjadi memperlihatkan adanya gejala 
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elastis pada butiran tanah, sehingga jika beban yang bekerja ditiadakan atau beban 

yang bekerja  diubah menjadi nol, maka struktur tanah akan kembali ke bentuk 

semula. Tetapi dalam pekerjaan di lapangan beban yang bekerja umumnya beban 

yang cukup besar sehingga akan mengakibatkan terjadi pergeseran titik kontak antara 

butiran tanah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya deformasi pemampatan tanah. 

Hal inilah yang mengkibatkan terjadinya kondisi pada tanah yang disebut dengan 

deformasi plastis, karena jika beban ditiadakan maka kondisi struktur tanah tidak 

akan kembali ke bentuk semula, tetap akan tarjadi perubahan bentuk akibat terjadi 

pergeseran titik kontak antar butiran tanah. 

      Daya dukung tanah juga dipengaruhi oleh nilai kuat geser tanah, dimana hal ini 

dipengaruhi oleh nilai kohesi dan sudut geser tanah. Jika gaya geser yang bekerja 

pada suatu massa tanah maka secara bersamaan bekerja pula tegangan normal (σ), 

maka harga tegangan geser (τ) akan bertambah besar akibat deformasi mencapai 

ambang batas. Jika harga ambang batas itu dihubungkan dengan tegangan normal(σ) 

yang berbeda-beda maka akan diperoleh suatu garis lurus dimana kohesi(c) sebagai 

konstanta dan tegangan normal(σ) sebagai variable, dan kemiringan garis ditentukan 

oleh sudut geser tanah. Sehingga dapat disajikan dalam persamaan sebagai berikut: 

τ  = c + σ tan Ø     (2.1) 

 dimana   τ  = Kuat geser tanah (kg/cm2) 

   c  = Kohesi tanah (kg/cm2) 

σ  = Tegangan normal yang terjadi pada tanah((kg/cm2) 

Ø  = Sudut geser tanah (derajat atau 0) 
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      Dari persamaan di atas nilai kohesi (c) diperoleh dari besarnya gaya tarik menarik 

antara butiran tanah, sedangkan  daya tahan terhadap pergeseran antar partikel tanah 

disebut sudut geser tanah (Ø), hal ini dapat ditentukan atau diketahui dari percobaan 

atas sample tanah di laboratorium. 

2.2.1. Tanah kohesif 

      Tanah kohesif adalah tanah yang memiliki daya tarik menarik antara butiran tanah 

sehingga memiliki daya kohesi atau nilai c ≠0, dimana hal ini umumnya ditemui pada 

tanah lempung. Kohesi ini terjadi dari akibat daya tarik menarik antar butiran 

lempung atau gaya lekat tanah  dengan sifat-sifat dari air yang diserap pada 

permukaan partikel, sehingga kekuatan geser tanah dipengaruhi oleh jenis dan 

kondisinya, termasuk kadar air tanah. 

2.2.2. Tanah nonkohesif 

      Tanah Nonkohesif adalah tanah yang tidak memiliki daya tarik menarik antara 

partikel, sehingga sering diasumsikan nilai c = 0, dan hal ini umumnya dijumpai pada 

pasir. 

2.3. Penyelidikan Tanah 

2.3.1 Penyelidikan tanah di lapangan 

      2.3.1.1. Tahapan dalam penyelidikan tanah 

      Dalam penyelikan tanah, umumnya dilakukan secara lengkap terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu  

Tahap I : Tahap awal yang berisikan pengenalan dan perencanaan, terdiri dari 

pekerjaan pengenalan medan, interpretasi peta udara, pengambilan 

 



12 

data dari peta geologi dan peta lainnya, mempelajari dari perpustakaan 

mengenai penyelidikan terdahulu jika ada. 

Tahap II : Merupakan tahap eksplorasi dan terdiri dari penyelidikan geofisik 

seperti seismik dan geolistrik, pembuatan sumur-sumur percobaan, 

pengambilan contoh-contoh tanah yang diikuti dengan percobaan 

laboratorium, dan pemboran-pemboran dengan pengambilan contoh 

tanah dari lobang bor yang kemudian diikuti dengan penyelidikan 

laboratorium. 

Tahap III : Meliputi pekerjaan-pekerjaan percobaan penetrasi (sondir, SPT), 

percobaan vane, penyelidikan muka air tanah yang diikuti dengan 

penyelidikan tekanan air pori, pengetesan pemompaan uji, percobaan 

pembebanan dan percobaan pemampatan. 

      Ketiga tahapan yang lengkap tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan biaya 

mahal, oleh karena itu jenis  penyelidikan ditentukan oleh tujuan pembangunan serta 

kepentingannya. 

2.3.1.2. Pengambilan sampel  tanah 

      Sangat penting untuk dipahami dalam pengambilan contoh tanah yang akan 

dipakai dalam penyelidikan tanah seperti : kadar air, daya rembesan air, berat isi, 

porositas, kekuatan (unconfined test, triaxial test, direct shear test) dan lain 

sebagainya. Jika memungkinkan adalah tanah yang tidak terganggu. Persyaratan yang 

diperlukan adalah contoh tanah diusahakan tidak rusak dan seperti keadaan aslinya. 

Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut adalah sulit, sehingga contoh tanah yang 

dapat diambil dapat dipisahkan menjadi dua macam contoh, yaitu: 
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2.3.1.2.1 Contoh tanah tidak asli atau terganggu (disturbed samples ) 

      Yang dimaksud dengan contoh tanah tidak asli adalah contoh tanah yang diambil 

dari lapangan tanpa dilakukan usaha untuk melindungi struktur tanah asli tersebut. 

Untuk keperluan penentuan kadar air, contoh tanah segera sesudah diambil 

dimasukkan kedalam kantong plastik secukupnya dan segera diikat dengan rapat, lalu 

diberi label sesuai keperluan. Untuk keperluan penyelidikan ukuran butir, berat jenis, 

batas-batas Atterberg, dan lainnya yang tidak membutuhkan persyaratan kadar air 

tanah asli, contoh tanah dapat diambil dalam keadaan kering angin. 

2.3.1.2.2.  Contoh tanah asli atau tidak terganggu ( undisturbed samples ) 

      Untuk mendapatkan contoh yang benar-benar asli adalah tidak mungkin dan apa 

yang dapat dikerjakan untuk mendekatinya ialah dengan memakai peralatan khusus 

seperti tabung-tabung contoh (Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1.   Macam-macam tabung pengambil contoh tanah (samplers) yang 
dipasang pada ujung stang bor (Tschebotarioff, 1951) 

 
            Tabung contoh berupa silinder berdinding tipis mempunyai diameter tertentu, 

ketebalan dinding tertentu dan panjang tabung tertentu. Untuk mendapatkan contoh 

tanah ialah dengan cara menekan stang bor tersebut. Sesudah tabung contoh dapat 
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masuk kedalam tanah sepenuhnya, hendaknya jangan segera dicabut, tetapi dibiarkan 

beberapa saat dengan maksud agar contoh tanah didalam tabung contoh diberi 

kesempatan mapan terlebih dahulu dan dapat melekat lebih baik. Selanjutnya stang 

bor diputar setengah putaran dengan maksud agar hubungan tanah dibagian bawah 

tabung contoh dapat menjadi putus. Baru kemudian stang bor dapat diangkat ke 

atas,lalu bagian contoh tanah yang terbuka ditutup dengan parafin panas dengan 

maksud agar penguapan air yang terkandung didalam contoh tanah dapat dicegah. 

Contoh-contoh tanah kemudian dimasukkan dalam peti dan disusun rapi untuk 

kemudian dikirim ke laboratorium. 

      Untuk mendapatkan contoh tanah seasli mungkin ditempuh beberapa ketentuan 

dalam pembuatan tabung contoh tanah maupun dalam cara pelaksanaan pengambilan 

contoh tanah, sebagai berikut: 

1. Hasil penyelidikan Hvorslev (Tschebotarioff, 1975) menyimpulkan bahwa hasil 

optimum akan dicapai bila pengambilan contoh dikerjakan dengan cara penekanan 

saja dan tidak dengan cara pemukulan pada ujung stang bor seperti terlihat pada 

Gambar 2.2 A dan Gambar 2.2 B; 

 

    Gambar: 2.2  Penampang-penampang yang memberikan gambaran mengenai spesi- 
fikasi dari ujung sampler dan recovery ratio (Tschebotarioff, 1951) 

 



15 

2. Perbandingan luas La tidak melebihi 10 % dengan perumusan: 

%102

22
1 〈=

−
=

d

d
a D

DD
L , dimana: (2.2) 

La  =  Perbandingan luas  

Dd  = Diameter bagian dalam tabung, mm 

D1 = Diameter bagian luar tabung, mm; 

3. Permukaan baik dibagian dalam maupun bagian luar tabung harus selicin mungkin; 

4. Tabung contoh tanah asli mempunyai diameter dalam (Dd) tiga macam ukuran 

yaitu:  2,0  inci ;  2,8  inci  dan 3,37  inci. Panjang tabung 18 inci hingga 30 inci; 

5. Perbandingan pembebasan dibagian dalam tabung tidak melebihi 1,5 % seperti 

terlihat   pada Gambar 2.2; 

6. Sebelum tabung contoh tanah asli dimasukkan kedalam lubang bor, dasar lubang 

bor harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran dan runtuhan tanah. 

2.3.1.3.  Metoda pengambilan contoh tanah dengan pemboran 

      Dalam penyelidikan tanah boleh dikatakan hampir selalu menggunakan metoda 

pemboran. Contoh tanah tidak asli diambil dari penyelidikan. Metoda pemboran 

dalam penyelidikan ini pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: 

2.3.1.3. 1.  Pemboran dengan tangan  

      Bor tangan terdiri dari dua bagian, yaitu tangkai pemutar stang bor (Gambar 2.3). 

Mata bor yang dipergunakan atau lazim disebut gurdi (auger) bermacam-macam 

bentuknya, seperti tipe ivan, tipe sendok, tipe spiral, dan tipe helikal. Untuk 

kelengkapan unit bor tangan, biasanya dipakai kaki tiga (tripot) dengan katrol dan tali 
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manila yang digunakan untuk keperluan mencabut kembali stang bor dan gurdinya 

dari lobang bor. Kaki tiga ini berguna sekali bila lobang bor mencapai lebih dari 5 m 

dalamnya. Tanpa tripot kedalaman pemboran hanya mencapai sekitar 10 m dalamnya 

sedang bila menggunakan kaki tiga dengan mudah dapat dicapai 15 m dalamnya.  

 

Gambar: 2.3 Rangkaian bor tangan dan macam-macam tipe gurdi (auger) 

2.3.1.3. 2 Pemboran dengan tenaga mesin  

      Didalam praktek didapatkan banyak ragam alat bor bertenaga mesin. Mesin 

dipasang pada ujung roda pemutar stang bor. Beberapa macam alat pemboran dengan 

mesin adalah sebagai berikut: 

2.3.1.3. 2 .1. Pemboran inti 

      Pemboran inti atau disebut juga Core drilling dimaksudkan untuk dapat 

mengambil contoh batuan tanpa merusak strukturnya. Skema alat bor dapat dilihat 

pada Gambar 2.4. Menunjukkan bahwa cara pemboran hampir sama dengan wash 

boring. Perbedaan terletak pada bagian ujung stang bor yang terdiri dari dua bagian 

yaitu pahat bor yang berputar dan didalamnya terdapat laras inti (Core barrel) yang 

tidak ikut berputar. Laras inti ini yang mengambil contoh batuan yang disebut core. 
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Air disini hanya mempunyai tugas mendinginkan pahat bor dan mencuci bagian 

batuan yang lumat keatas permukaan tanah. 

 

Gambar:  2.4 Skema unit pemboran inti dan macam-macam mata bor 

      Batuan yang lunak biasanya tidak dapat terambil core-nya karena mudah hancur 

oleh tekanan air disekitar pahat bor. Petugas pemboran yang berpengalaman bisa 

mendapatkan contoh batu lempung, pasir padat atau pasir lanauan dengan hanya 

sedikit saja mengalami kerusakan. 

2.3.1.4. Percobaan penetrasi 

      Metoda percobaan dilapangan yang umum dilakukan adalah percobaan penetrasi 

atau penetration test yang menggunakan alat penetrometer. Kemajuan masuk ke 

dalam tanah diukur besarnya gaya yang diartikan sebagai indikasi mengenai kekuatan 

tanah tersebut namun perlu dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dari 

pemboran.   Penetrometer dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 
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Gambar:  2.5  Peralatan  penetrometer hasil sondir beserta hasil pemboran 

1. Penetrometer statis (Static penetrometer) dengan prinsip operasinya menekan 

ujung pipa penetrometer kedalam tanah dengan ongkel padsa kecepatan tertentu 

(Gambar 2.5) dan gaya perlawanannya diukur dalam satuan kg/cm2 yang dibaca 

pada jarum alat baca. 

           Penetrometer yang umum digunakan di Indonesia pada saat ini dalah alat 

sondir yang disebut juga Dutch Penetrometer atau juga disebut Dutch Deep 

Sounding Appratus yang berasal dari negeri Belanda.  

 

Gambar:  2.6  Macam-macam ujung konus yang dipasang pada alat sondir 

     Ujung penetrometer ini yang digunakan dalam praktek ada dua macam (Gambar 

2.6) yaitu: konus biasa (mantel konus, standard type) dan bikonus (friction sleeve 
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type atau adhesion jacket type). Spesifikasi ujung konus adalah kerucut dengan 

sudut 60 derajat dan luas penampangnya adalah 10 cm2 (Gambar 2.7). 

 

Gambar: 2.7  Type-type ujung penetrometer 

       Pada type standard yang diukur hanya perlawanan ujung (nilai konus) yang 

dilakukan dengan hanya menekan stang bagian dalamnya saja. Seluruh bagian tabung 

luar dalam keadaan diam (statis). Gaya yang dibutuhkan untuk menekan kerucut 

kebawah dibaca pada alat pengukur (gauge). Setelah pengukuran dilakukan, konus, 

stang-stang dan casing luar dimajukan dengan hanya menekan casing luarnya saja. 

Jadi secara otomatis akan mengembalikan konis tersebut pada posisi yang siap untuk 

pengukuran berikutnya. 

      Pada type Bikonus, yang diukur adalah baik nilai konus maupun hambatan 

pelekat caranya dengan menekan stang dalam yang menekan konus ke bawah dan 

dalam keadaan ini hanya nilai konus yang diukur. Bila konus telah ditekan kebawah 

sedalam 4 cm maka dengan sendirinya akan mengkait friction sleeve dan ikut 

membawanya kebawah bersama-sama sedalam juga 4 cm. Jadi disini baik nilai konus 

maupun hambatan pelekat dapat diukur bersama-sama. 
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      Hasil-hasil pembacaan baik nilai konus mau pun hambatan pelekat (skin friction) 

dinyatakan secara grafis seperti tertera pada Gambar 2.8.  Hambatan pelekat didalam 

grafis tergambar jumlah untuk kedalaman yang bersangkutan per-cm keliling, yaitu 

dalam kg/cm. Hambatan pelekat setempat kemudian diperoleh dari kemiringan kurva 

terhadap poros vertikal. 

 

Gambar: 2.8  Hasil percobaan bikonus yang menunjukkan baik nilai konis 
                               dan nilai hambatan pelekat 
 
2 . Penetrometer dinamis (dynamic penetrometer) berbeda dengan penetrometer statis 

dalam hal pengoperasiannya yaitu cara memasukkan stang ke dalam tanah disini 

tidak ditekan tetapi dengan cara pemukulan yang dilakukan oleh beban yang 

dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Penetrometer jenis ini yang banyak dipakai 

adalah standard penetrometer. Ujung stang tidak merupakan konus tetapi berupa 

tabung yang disebut Split Spoon Sampler. (Gambar 2.9) 
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Gambar: 2.9   Peralatan penetrasi standard 

Macam - macam ujung yang digunakan terdapat pada Gambar 2.10 sebagai berikut: 

 

Gambar: 2.10     Macam – macam tipe ujung prenetrometer ukuran dalam milimeter 

      Beban penumbuk (drive weight) beratnya 63 kg (140 pound) dan dijatuhkan pada 

ketinggian 75 cm (30 inci). Setelah split spoon dimasukkan sedalam15 cm (12 inci) 

jumlah pukulan ditentukan untuk memasukkannya sedalam 30 cm berikutnya.  

Jumlah pukulan ini disebut = N dengan satuan pukulan / kaki. Setelah percobaan 

selesai, split spoon dikeluarkan dari lobang bor dan dilepaskan untuk diambil contoh 

tanah yang terdapat didalam spoon tersbut. Contoh tanah yang didapatkan disini tidak 
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asli dan hanya dapat dipakai untuk penentuan kadar air (w) penentuan ukuran butir 

dan batas – batas Atterberg saja. 

2.3. Karakteristik Tanah 

      Untuk mengetahui karakteristik tanah para ahli berusaha mengadakan penelitian 

baik dilaboratorium maupun dilapangan. 

a. Tanah  kohesif dan tidak kohesif 

       Tanah disebut kohesif yaitu apabila karakteristik fisiknya yang selalu melekat 

antara butiran tanah sewaktu pembasahan dan/atau pengeringan. Butiran-butiran 

tanah bersatu sesamanya, sehingga sesuatu gaya akan diperlukan untuk 

memisahkannya dalam keadaan kering. Sedangkan pada tanah non kohesif butiran 

tanah terpisah-pisah sesudah dikeringkan dan melekat hanya apabila berada dalam 

keadaan basah akibat gaya tarik permukaan didalam air, misalnya pasir. 

b. Plastisitas dan konsistensi tanah kohesif 

      Salah satu karakteristik tanah berbutir halus yang kohesif adalah Plastisitas, yaitu 

kemampuan butiran untuk tetap melekat satu sama lain. Batas-batas keplastisan tanah 

bergantung pada sejarah terjadinya dan komposisi mineral yang dikandungnya.Untuk 

mendefinisikan plastisitas tanah kohesif, diperlukan kondisi fisik tanah tersebut pada 

kadar air tertentu yang disebut konsistensi. Konsistensi tanah kohesif pada kondisi 

alamnya dinyatakan dalam istilah lunak, sedang dan kaku.  

      Dari penyelidikan dilapangan dan laboratorium dapat disajikan hubungan-

hubungan parameter-parameter tanah dengan tujuan untuk melihat kesesuaianya yang 

disajikan dalam Tabel 2.1 hingga Tabel 2.5 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1: Hubungan konsistensi, identifikasi, dan kuat geser tekan bebas(qu) 

 

Konsistensi tanah 

Lempung 
Identifikasi dilapangan qu (kg/cm2) 

Sangat lunak 
Dengan mudah ditembus beberapa inchi 

dengan kepalan tangan 
25,0〈  

Lunak 
Dengan mudah ditembus beberapa inchi 

dengan ibu jari 
50,025,0 −  

Sedang 
Dapat ditembus beberapa inchi pada 

kekuatan sedang dengan ibu jari 
00,150,0 −  

Kaku Melekuk bila ditekan dengan ibu jari 00,200,1 −  

Sangat kaku 
Melekuk bila ditekan dengan ibu 

jari,tetapi dengan kekuatan besar 
00,400,2 −  

Keras 
Dengan kesulitan,melekuk bila ditekan 

dengan ibu jari 
00,4〉  

  (Sumber: Sosrodarsono dan Nakazawa, 1983) 

 

Tabel 2.2: Hubungan antara relatif density dengan nilai N 

No : Relatif density Nilai  N 

1 Very soft / lunak sekali 2 

2 Soft /lunak 2 – 4 

3 Medium / kenyal 4 - 8 

4 Stiff / sangat kenyal 15 - 30 

5 Hard /keras 30 

    (Sumber: Sosrodarsono dan Nakazawa, 1983) 
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Tabel  2.3: Hubungan antara harga  N, kepekatan relatif dan qu  pada tanah 
kohesif oleh Terzaghi dan Peck 

 

No: Harga  N Kepekatan relatif Harga kuat tekan 
bebas (qu)  kg/cm2 

1 < 2 Sangat halus 0,25 

2 2 – 4 Halus 0,25 – 0,51 

3 4 – 8 Sedang 0,51 – 1,02 

4 8 – 15 Keras 1,02 – 2,04 

5 15 – 30 Lebih keras 2,04 – 4,08 

6 >30 Sangat Keras > 4,08 
  (Sumber: Tomlinson, 1977) 
 
 

Tabel  2.4: Hubungan antara harga  N dan daya dukung tanah yang diizinkan 
 

Harga N < 10 10 – 30 30 – 50 > 50 

Kepadatan relatif Lepas Sedang Padat Sangat 
padat Tanah 

tidak 
kohesif Daya dukung tanah 

yang diperkenankan 
(t/m2) 

Dibutuhkan 
pemadatan 7 – 25 24 – 25 > 45 

Harga N < 2 , 2 - 4 4 – 8 8 – 15 15 – 30 
>30 

Kepadatan relatif Sangat  
halus Sedang Keras Sangat 

keras Tanah  
kohesif Daya dukung tanah 

yang diperkenankan  
(t/m2) 

< 2 – 4,5 4,5 – 9 9 – 18 18 – 36 
>36 

  (Sumber: Sosrodarsono, 1977) 
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Tabel  2.5: Hubungan antara harga  N dan berat isi 
 

Harga N < 10 10 – 30 30 – 50 > 50  
Tanah tidak  

kohesif 
Berat isi 

( )3m
kNγ  12 - 16 14 - 18 16 - 20 18 - 23 

Harga  N 
 < 4 4 – 6 

6 - 15 16 - 25 > 25  
Tanah 
kohesif Berat isi 

( )3m
kNγ  14 - 18 16 – 18 16 - 18 > 20 

 (Sumber: Sosrodarsono, 1977) 

2.5.  Pondasi  

      Pondasi adalah bagian dari konstuksi yang digunakan untuk memikul  seluruh 

beban diatasnya dan menyalurkannya ketanah  tanpa adanya keruntuhan geser atau 

penurunan yang berlebihan. Pondasi dikelompokkan dalam dua bagian, yakni:  

a.   Pondasi dangkal (shallow foundation) dan;  

b. Pondasi dalam (deep foundation) disebut juga sebagai pondasi tidak 

langsung. Pondasi dangkal adalah pondasi yang dipergunakan bila lapisan tanah 

pondasi yang telah diperhitungkan mampu memikul beban-beban di atasnya, terletak 

pada kedalaman yang dangkal umumnya kedalaman lebih kecil dari panjang/lebar 

pondasi. Sedangkan pondasi dalam digunakan untuk meneruskan atau menyalurkan 

beban-beban kelapisan tanah yang mampu memikulnya dan letaknya cukup dalam. 

Pondasi dalam dikelompokkan menjadi dua, yakni: Pondasi tiang (Pile foundation) 

dan Pondasi sumuran (Caisson foundation).     

      Untuk lebih jelas, Macam-macam dari pondasi secara umum dapat dilihat pada 

Gambar 2.11 seperti dibawah ini: 
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Gambar: 2.11  Jenis dan bentuk-bentuk pondasi 
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2.5.1.  Klasifikasi pondasi tiang 

      Klasifikasi yang digunakan berdasarkan The British Standard Code of Practice 

for Foundation (CP. 2004) yang membagi tipe tiang menjadi 3 (tiga) kategori 

/klasifikasi tiang sebagai berikut: 

2.5.1.1. Tiang perpindahan besar (large displacement piles) 

        Yang termasuk dalam kategori ini adalah tiang masif atau tiang berlubang 

dengan ujung tertutup. Pelaksanaan di lapangan dapat dipancang atau ditekan sampai 

elevasi yang diinginkan, sehingga terjadi perpindahan/terdesaknya lapis tanah. Setiap 

tiang yang dipancang dan dibuat di tempat (cast-in-situ) termasuk kategori ini. 

2.5.1.2.  Tiang perpindahan kecil (small displacement piles) 

       Tiang dapat dipancang atau ditekan masuk ke dalam sampai suatu elevasi yang 

diinginkan Bedanya dengan large displacement piles yaitu, tiang tipe small 

displacement piles relatif mempunyai penampang yang lebih kecil. Yang termasuk 

dalam kategori ini adalah tiang baja penampang H atau I, tiang pipa, atau tiang boks 

dengan ujung terbuka, yang memungkinkan tanah masuk penampang yang 

berlubang. 

2.5.1.3. Tiang tanpa perpindahan (non displacement piles) 

      Tiang tipe ini dibuat dengan pemindahan tanah terlebih dahulu dengan 

menggunakan bor bisa juga dengan cara manual atau bisa dengan mesin. Setelah 

pemindahan tanah dilaksanakan, baru  dilaksanakan pengisian lubang dengan tiang. 

Jadi terhadap daya dukung yang dimobilisasi ada sedikit perbedaan antara non 

displacement piles dengan displacement piles. Pada displacement piles mungkin bisa 
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dimobilisasikan 100% friction, sedangkan pada non displacement piles tidak 

seluruhnya bisa dimobilisasikan. 

2.5.2. Perencanaan Pondasi  Tiang Bor 

      Faktor utama yang sering menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan jenis 

pondasi adalah biaya dan keandalannya. Keandalan disini merupakan keyakinan dari 

ahli pondasi dimana rancangan yang tertulis dalam dokumen desain akan 

memperoleh kondisi yang mendekati kondisi lapangan sehingga dapat memikul 

beban dengan suatu faktor keamanan yang memadai. Kemajuan-kemajuan telah 

diperoleh terhadap informasi mengenai perilaku tiang bor dengan adanya instrumentasi pada 

tiang bor yang diuji. 

      Pondasi tiang bor mempunya karakteristik khusus karena cara pelaksanaannya 

yang dapat mengakibatkan perbedaan perilakunya di bawah pembebanan 

dibandingkan pondasi tiang pancang. 

      Hal-hal yang mengakibatkan perbedaan tersebut diantaranya adalah: 

a. Tiang bor dilaksanakan dengan menggali lubang bor dan mengisinya dengan 

meterial beton, sedangkan pondasi tiang pancang dimasukkan ke tanah dengan 

mendesak tanah disekitarnya (displacement pile). 

b. Beton dicor dalam keadaan basah dan mengalami masa curing di bawah 

permukaan tanah. 

c. Kadang-kadang digunakan casing untuk menjaga stabilitas dinding lubang bor 

dan dapat pula casing tersebut tidak tercabut karena kesulitan di lapangan. 
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d. Kadang-kadang digunakan slurry untuk menjaga stabilitas lubang bor yang dapat 

membentuk lapisan lumpur pada dinding galian serta mempengaruhi mekanisme 

gesekan tiang dengan tanah. 

e. Cara penggalian lubang bor disesuaikan dengan kondisi tanah. 

      Beberapa keuntungan pemakaian pondasi tiang bor adalah: 

a. Metode desain yang semakin handal. Berbagai metode desain yang rasional    

telah dikembangkan untuk berbagai macam pembebanan dan kondisi tanah. 

b. Kepastian penentuan kedalaman elevasi ujung pondasi atau pendukung. 

Penentuan lokasi yang pasti dari penggalian untuk pondasi tiang bor dapat 

diinspeksi atau diukur, sedangkan pada pondasi tiang pancang lokasi dapat 

menyimpang dari lokasi yang ditentukan akibat adanya lapis batuan, batu besar 

dan faktor-faktor lainnya. 

c. Inspeksi tanah hasil pemboran. Keandalan dari desain pondasi hanya baik bila 

kondisi tanah diketahui. Pada pondasi tiang bor, saat penggalian atau pemboran 

dapat dilakukan pemeriksaan mengenai jenis tanah untuk dibandingkan dengan 

jenis tanah yang digunakan dalam perencanaan. 

d. Dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah. Pondasi tiang bor pada umumnya 

dapat dikonstruksi pada hampir semua jenis tanah. Penetrasi dapat dilakukan 

pada tanah kerikil  dan juga dapat menembus batuan. 

e. Gangguan lingkungan yang minimal. Suara, getaran, dan gerakan dari tanah 

sekitarnya dapat dikatakan minimum. 
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f. Kemudahan terhadap perubahan konstruksi. Kontraktor dapat dengan mudah 

mengikuti perubahan diameter atau panjang tiang bor untuk mengkompensasikan 

suatu kondisi yang tidak terduga. 

g. Umumnya daya dukung yang tinggi memungkinkan perencanaan satu kolom dengan 

dukungan satu tiang (one colum one pile) sehingga dapat menghemat kebutuhan untuk 

pile cap. 

h. Kepala atau bagian atas tiang dapat diperbesar  bila diperlukan, misalnya untuk 

meningkatkan inersia terhadap momen. 

i. Kaki dan ujung bawah tiang dapat diperbesar untuk meningkatkan daya dukung 

ujung tiang, baik dalam pembebanan tekan  maupun tarik. 

j. Tidak ada resiko penyembulan (heaving). 

Sedangkan kelemahan dari pemakaian pondasi tiang bor adalah: 

a. Berbeda dengan tiang pancang atau pondasi dangkal, pelaksanaan konstruksi 

tiang bor yang sukses sangat bergantung pada keterampilan dan kemampuan 

kontraktor, dimana pelaksanaan yang kurang baik dapat menyebabkan penurunan 

daya dukung yang signifikan. 

b. Kondisi tanah di kaki tiang seringkali rusak oleh proses pemboran, terjadi 

tumpukan tanah dari runtuhan dinding tiang bor atau sedimentasi lumpur, 

sehingga seringkali daya dukung ujung dari tiang bor tidak dapat diandalkan. 

c. Pengecoran beton bukan pada kondisi ideal dan tidak dapat segera diperiksa. 

d. Berbahaya bila ada tekanan artesis karena tekanan ini dapat menerobos ke atas.  
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      Sebagai konsekuensi dari keandalan yang ditawarkan oleh pondasi tiang bor, 

perhatian yang lebih besar juga harus dicurahkan pada detail pelaksanaannya dan 

pengaruh yang potensial terhadap perilaku serta biaya konstruksinya.  

2.5.3.   Penggunaan Pondasi Tiang Bor 

       Karena kedalaman dan diameter dari tiang bor dapat divariasi dengan mudah, 

maka jenis pondasi ini dapat dipakai baik untuk struktur bangunan bertingkat tinggi 

dan jembatan.  

2.6. Daya Dukung Aksial Pondasi Tiang Bor/Bore Pile 

      Daya dukung pondasi tiang bor/Bore Pile dapat dihitung berdasarkan data hasil 

uji lapangan maupun berdasarkan data parameter tanah hasil pengujian di 

laboratorium dengan mengikuti rumus umum yang diperoleh dari penjumlahan 

tahanan ujung dan tahanan selimut tiang. 

2.6.1  Berdasarkan Data Hasil Uji Lapangan 

2.6.1.1. Data Cone Penetration Test (CPT) 

      Uji Cone Penetration Test dilakukan sebelum pelaksanaan pondasi tiang bor. 

P.T. Sinarpersada Anugerahsakti Medan sebagai konsultan yang melakukan 

penyelidikan tanah menghitung daya dukung pondasi tiang bor dengan data CPT 

hanya memperhitungkan perlawanan konus/ujung (cone resistant) dengan formula 

sebagai berikut:                

                                   Qu = Ap . C Rr         (2.3) 

          Qi = 
FK
Qu=       (2.4) 
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 dimana:  Qu  =  daya dukung ultimit pondasi tiang bor (ton) 

  Qi =  daya dukung ijin pondasi tiang bor (ton) 

  Ap =  luas penampang pondasi tiang bor (m2) 

 CRr =  perlawanan konus, rata-rata 4 D ke atas dan 4 D ke bawah  

       (D     =   diameter tiang) 

 FK =  faktor daya dukung pondasi tiang bor. 

Daya dukung pondasi tiang bor dengan data CPT dapat juga dihitung dengan metode: 

 2.6.1.1.1.  Metoda deRuiter and Beringen 

 Pada kondisi tanah kohesif  daya dukung ujung pondasi tiang dapat ditentukan 

dari formula deRuiter and Beringen (1979) atau sering juga disebut metoda European 

atau metode Dutch yaitu: 

     qt  =  Nc Su      (2.5) 

                                       
k

c
u N

q
S =       (2.6) 

dimana: qt  =   unit tahanan ujung (pile unit toe resistance) 

Nc =  faktor kapasitas daya dukung (conventional bearing capacity factor) 

               Su  =  kuat geser tak teralir (undrained) 

               qc  =  perlawanan konus (cone resistance) 

          Nk =  koefisien (a dimensionless coefficient) diambil antara   15 – 20 

        Menurut deRuiter and Beringen, untuk menentukan daya dukung selimut pondasi 

tiang, dapat dipergunakan metoda Schmertmann (1975) dan Nottingham (1978) yaitu:

  Untuk tanah  non kohesif: 

     qs  = K fs       (2.7) 

dimana: qs = unit tahanan selimut (pile unit shaft resistance) 

             K   =   koefisien tak berdimensi (a dimensionless coefficient),diambil = 1 
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        fs   = (sleeve friction) 

Alternatif untuk menentukan unit tahanan selimut untuk tanah non kohesif adalah: 

     qs = C qc       (2.8) 

dimana: qs  =  unit tahanan selimut (unit shaft resistance) 

C =   koefisien tak berdimensi (a dimensionless coefficient),tergantung dari 

tipe tiang,diambil = 0.3 % 

              qc =   perlawanan konus (cone resistance) 

 Untuk tanah  kohesif 

     qs = α Su       (2.9) 

dimana: qs  =  unit tahanan selimut (pile unit shaft resistance) 

          α  = faktor adhesi  = 1.0 untuk konsolidasi normal (normally consolidated) 

         = 2.0 untuk overkonsolidasi (overconsolidated) 

2.6.1.1.2. Metoda Mayerhof (1956; 1976; 1983) 

      Pada kondisi tanah non kohesif  daya dukung ujung pondasi tiang dapat 

ditentukan dengan formula sebagai berikut: 

   qt = qca C1 C2      (2.10) 

dimana: qt  =  unit tahanan ujung pondasi tiang 

             qca  = nilai “qc” rata-rata diambil 1 b ke bawah dan 4 b ke atas dari ujung 

pondasi tiang 

             qc   =  perlawanan konus (cone resistance)  

            C1   = [(b + 0.5)/2b]n , jika b > 0.5, maka diambil C1 = 1 

            C2   = D/10 b, jika D < 10 b, maka diambil C2 = 1 

               n  = 1 untuk pasir lepas (loose sand), 2 untuk pasir padat sedang (medium 

dense sand), 3 untuk pasir padat (dense sand) 

              b    = diameter tiang (pile diameter) 

 D    = kedalaman tiang (embedment of pile) pada lapisan pasir padat (dense sand) 
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 Sementara perhitungan besarnya unit tahanan selimut, Meyerhoft  menggunakan 

metoda Schmertmann (1975) dan Nottingham (1978) dengan catatan bahwa nilai      

K = 1, dan C = 0.5 %. 

2.6.1.2.  Berdasarkan Data Standard Penetration Test (SPT) 

      P.T. Sinarpersada Anugerahsakti Medan sebagai konsultan yang melakukan 

penyelidikan tanah menghitung daya dukung pondasi tiang bor dengan data SPT 

dengan formula sebagai berikut:              

     Qu  =  40.Nr.Ap        (2.11) 

           Qi  =  
FK
Qu        (2.12)  

 dimana: Qu =   daya dukung ultimate pondasi tiang bor (ton) 

   Qi =   daya dukung ijin pondasi tiang bor (ton) 

  Nr  =   nilai “N” rata-rata diambil 4D ke atas dan 4D ke bawah  

    D    =   diameter tiang bor 

        Ap  =   luas penampang pondasi tiang bor (m2) 

       FK =  faktor keamanan  daya dukung ujung tiang bor 

Daya dukung pondasi tiang bor dengan data SPT dapat juga dihitung dengan metode: 

2.6.1.2.1. Metoda Mayerhof (1976) 

      Menurut Meyerhoft (1976), besarnya daya dukung pondasi tiang bor berdasarkan 

data SPT dapat dihitung dengan formula: 

     Q  =  Qt + Qs       (2.13) 

    Qt  =  mN1At      (2.14) 

    Qs  =  nN2AsD      (2.15) 
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 dimana: Q =  daya dukung pondasi tiang (N) 

   Qt =  daya dukung ujung pondasi tiang (N) 

   Qs =  daya dukung selimut pondasi tiang (N) 

   m =  koefisien pada ujung pondasi tiang bor (=120.10 N/m2) 

   n =  koefisien pada selimut pondasi tiang bor (= 1.10 N/m2) 

   N1 =  NSPT pada ujung pondasi tiang 

   N2 =  NSPT rata-rata sepanjang pondasi tiang 

   At =  luas penampang pondasi tiang bor (m2) 

   As =  keliling tiang (m) 

   D =  kedalaman tiang (m) 

2.6.1.3.  Uji pembebanan statik  

      Untuk mengetahui daya dukung aksial aktual dari pondasi tiang bor dan juga 

penurunan yang terjadi, maka dilakukan pengujian beban statik skala penuh dengan 

sistem kentledge di lapangan.  Prosedur uji pembebanan dilakukan berdasarkan 

American Standard for Testing Materials “Standard Method of Testing Piles Under 

Axial Compressive Load” ASTM Destignation D. 1143 – 81. 

      Pembebanan dilakukan dengan menggunakan blok-blok beton yang diletakkan di 

atas rangka baja. Blok-blok beton ini dimaksudkan berfungsi sebagai beban kontra 

untuk uji aksial. Pemberian beban dilakukan dengan menggunakan hydraulic jack 

dan pembacaan beban dilakukan dengan memasang manometer. Penurunan kepala 

tiang bor diukur dengan menggunakan dial gauge. 

      Para peneliti dan praktisi sudah menggunakan banyak metode pengujian beban 

tiang seperti yang bias kita temui dalam berbagai referensi yang sudah dipublikasikan                      
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Secara umum diketahui ada 4(empat) metode  pengjian  yang  diidentifikasi sebagai 

metode pengujian beban yaitu : 

1. Slow maintained Load Test Method (SM Test). 

2. Quick maintained Load Test Method (QM Test). 

3. Constant Rate of Penetration Test Method (CRP Test). 

4. Swedish Cyclic  Test Method (SC Test). 

Jenis peralatan yang digunakan dalam pengujian pembebanan tersebut di atas adalah : 

1. Dongkrak (Hydraulick Jack) 

a.  Merk    :    Ebenspach Hochdruck 

b. Model    :    ZE  -  7140 

c. Capacity    :    600 ton 

d. Diameter Ram   :    34  inchi 

e. Unit     :    2 (dua). 

2. Hydraulick Pressure Gruge /Manometer 

a. Merk    :    Enerpac 

b. Type/No.Seri   :   GP  -  105 

c. Capacity/Div   :   10.000/100 psi 

d. Unit     :    1 (satu). 

3. Hand Pump 

a. Merk    :    Enerpac 

b. Type/No.Seri   :    P  -  464 

c. Capacity/Div   :   10.000 psi 

d. Unit     :    1 (satu). 

4. Dial Gauge / Dial Indicator 

a. Merk    :    Mitutoyo 

b. Type/No.Seri   :    3050 E 
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c. Capacity/Div   :    0,01 mm  -  50 mm 

d. Ketelitian    :    0,01 mm 

e. Unit     :    4 (empat). 

5. Magnetic Stand 

a. Merk    :    Mitutoyo 

b. Type/No.Seri   :    7010 SB 

c. Unit     :    4 (empat). 

2.6.1.3.1. Prosedur pengujian  

      Dalam penelitian ini, uji beban dilakukan pada 1 (satu) tiang bor yaitu pada tiang 

bor dengan diameter 100 cm dengan mutu beton K-350 serta mutu baja U-39. Pada 

proses pelaksanaan pengujian ada beberapa hal-hal yang perlu menjadi perhatian 

yaitu tahapan-tahapan pengujian yang terdiri dari : 

1. Besar beban maksimum untuk uji aksial tekan adalah 200 % dari beban rencana 

dengan langkah-langkah penambahan beban : 0 % , 25% , 50% , 75 % ,  125 % ,  

150 % , 175 %  , 200 % . 

2. Pertahankan penambahan beban hingga kecepatan penurunan tidak lebih dari 0,25 

inch/jam, tetapi tidak lebih dari 2 (dua) jam. 

3. Pertahankan beban  200 % hingga 24 jam. 

4. Setelah pembebanan pada massa tersebut, lalu beban dikurangi 25% dengan 

interval waktu 1 (satu) jam untuk setiap pengurangan. 

5. Setelah pembebanan selesai hingga pengurangan menjadi 0%, tiang kembali dibebani 

dengan  kenaikan beban 50% dari beban rencana yaitu 50% dari beban rencana yang 

diizinkan dengan interval waktu 20 menit untuk setiap penambahan beban. 
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6. Tambahkan beban tiap 10 % dari beban rencana dengan interval waktu  20 menit 

sampai terjadi keruntuhan. 

Dalam hal ini ,uji pembebanan vertikal dilaksanakan 4 (empat) cycle yaitu: 

Cycle I : 0 % , 25 % ,50 % ,25 % ,0 % 

Cycle II : 0 % , 50 % ,75 % ,100 % , 75 % ,50 %, 0 %  

Cycle III : 0 % ,50 % ,75%, 100%, 125 % ,150 % ,125 % ,100%, 50 % ,0 % 

Cycle IV : 0 % ,50 % ,75%,100 %,150 %,175 %,200 %,175 %,150 %,100 %,  

75%,50 % , 0 %. 

2.6.1.3. 2. Prosedur pengukuran penurunan tiang 

        Pengukuran pergeseran aksial baca penurunan pada tiap pengujian berada pada 

posisi kepala tiang, dan pembacaan dilakukan pada lempeng pengujian sebagai 

berikut: 

1. Pembacaan dilakukan sesuai dengan interval waktu terhadap beban dan 

penurunan yang terjadi. 

2. Pada proses pembacaan dapat dipastikan bahwa tiang tidak mengalami 

keruntuhan, dan dilakukan pembacaan tambahan dan pencatatan dilakukan  

pada interval tidak lebih dari 10 menit selama 20-30 menit setiap 

penambahan beban. 

3. Setelah beban penuh sesuai dengan rencana, dipastikan bahwa tiang belum  

mengalami keruntuhan, dan dilakukan pembacaan dengan  interval 20 

menit pada 2 jam pertama, tidak lebih 1 jam untuk 10 jam berikutnya dan 

tidak lebih 2 jam  untuk 12 jam berikutnya. 
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4. Jika tidak terjadi keruntuhan tiang, maka dilakukan pembacaan sebelum 

beban pertama dikurangi. Selama proses pengurangan beban dilakukan, 

pembacaan dilakukan dan dicatat dengan interval waktu krang dari atau 

sama dengan 20 menit. 

5. Lakukan pembacaan akhir 12 jam sesudah beban dipindahkan. 

6. Bobot  beban (ton), waktu pembebanan dan besarnya penurunan dimuat 

dalam tabel jadwal loading test. 

      Beban runtuh/ ultimate suatu tiang didefenisikan sebagai besarnya beban pada 

saat tiang tersebut runtuh/amblas, atau penurunan terjadi dengan cepat dibawah 

tekanan beban.  Ada yang menganggap bahwa defenisi keruntuhan adalah batas 

penurunan dapat berubah-ubah, misalnya pada saat tiang dianggap sudah runtuh 

ketika bergerak 10 %  dari diameter ujung atau penurunan kotor 1,5 inch ( 38 mm)  

dan penurunan bersih 0,75 inch ( 19 mm) terjadi di bawah beban rencana. 

2.6.1.3. 3.  Interpretasi data uji pembebanan (loading test) untuk daya dukung 

2.6.1.3.3.1. Chin-Kondner Extrapolation 

       Pada  metoda Chin-Kondner, perhitungan daya dukung dilakukan dengan 

membandingkan data-data penurunan (S)  dengan    beban (Q) yang bersesuaian 

dengan perencanaan nilai perlawanan terhadap penurunan tersebut.  Dari data-data 

yang diperoleh di lapangan dihitung  beapa besar penurunannya dengan 

menggunakan persamaan regresi linier, sehingga akan diperoleh suatu persamaan 

garis lurus. Digambarkan dalam perhitungan bahwa sumbu x dari kurva dimisalkan 

mewakili penurunan (S) dan sumbu y mewakili perbandingan antara penurunan 
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dengan beban (S/Q). Dengan mengembangkan metode tersebut, dengan persamaan 

regresi linier akan diperoleh :   y =  C1 x + C2. Menurut  Chin-Kondner bahwa besar 

dari daya dukung (Qu) merupakan  kebalikan dari nilai gradien garis lurus yang 

diperhitungkan secara regresi linier dan dapat disajikan dalam persamaan, yaitu : 

      Qu  =      
1

1
C

      (2.16) 

 Di mana Qu =   Kapasitas atau beban terakhir. 

  C1 =   Kemiringan/gradien garis lurus yang terjadi. 

      Untuk menentukan kriteria kurva load-movement dari Chin-Kondner di plot pada 

suatu garis lurus dalam keseluruhannya. Persamaan untuk kurva yang ideal ini 

dinyatakan sebagai suatu garis yang di plot pada Gambar 2.12 di bawah ini  adalah 

suatu  hubungan persamaan: 

      Q  =  
21 CC +δ

δ      (2.17) 

 Di mana : Q =   beban yang diterapkan 

 C1 =   Gradien garis/kemiringan garis dari persamaan garis lurus  

    C2 =   y-intercept  garis lurus 

    δ =   deformasi/ penurunan akibat pembebanan. 
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Gambar 2.12  Hubungan beban dengan penurunan  yang menunjukkan 
cara    menentukan daya dukung ultimate 

 
      Beban ultimate suatu tiang didefinisikan sebagai beban saat tiang tersebut amblas 

atau penurunan terjadi dengan cepat dibawah tekanan beban. Definisi keruntuhan 

yang lain menganggap batas penurunan kotor 1,5 inci (38 mm) dan penurunan bersih 

0,75 inci (19 mm) terjadi di bawah dua kali beban rencana. Banyak engineer 

mendefinisikan beban runtuh adalah titik potong dari garis singgung awal kurva 

beban vs penurunan dengan garis singgung akhir dari kurva seperti dapat dilihat pada 

Gambar 2.13,  Gambar 2.14 dan Gambar 2.15. Ada beberapa metode interpretasi data 

loading test, tetapi yang dipakai dalam studi ini adalah Chin’s method (1970, 1971). 

Langkah-langkah Chin’s method  dalah sebagai berikut: 

• Data-data uji pembebanan pada lokasi diplot  ke dalam suatu grafik ∆/Qv 

versus ∆; 

• Beban ultimate sama dengan  1/C1. Gambar 2.18 menjelaskan persamaan ini. 

Hubungan nilai ∆/Qv dan ∆  pada grafik didekati secara linier.  
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Gambar 2.13  Hubungan beban dengan penurunan (1 siklus)yang 
menunjukkan cara menentukan daya dukung ultimate 

 

 

Gambar 2.14 Hubungan beban dengan penurunan (4 siklus)yang 
menunjukkan cara menentukan daya dukung ultimate 

 

 

Gambar 2.15 Hubungan nilai ∆/Qv dan ∆ Chin’s method 

      Pada kurva hubungan beban dengan penurunan untuk yang hanya satu siklus 

maupun untuk yang empat siklus dapat dilihat garis deformasi akibat penambahan 
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beban (loading) dan garis deformasi akibat pengurangan beban (unloading) yaitu 

berupa garis linier atau lengkung atau kombinasi dari kedua-duanya.   

      Pada kurva hubungan beban dengan penurunan ada beberapa yang dapat dilihat  

dan diketahui besarnya yaitu yang disebut dengan Rebound, penurunan akhir (final 

settlement) unloading, perpendekan elastik (elastic shortening) unloading, penurunan 

permanent (permanent settlement). Dimana Rebound adalah ordinat kurva 

pengurangan beban (unloading) dikurangi dengan ordinat penurunan akhir (final 

settlement) unloading, penurunan permanen adalah gross settlement dikurangi dengan 

rebound, perpendekan elastik (elastic shortening) adalah besarnya penurunan pada 

saat beban maksimum dikurangi dengan final settlement  unloading dan untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada Gambar 2.16 dan Gambar 2.17 

 

 

Gambar 2.16  Hubungan beban terhadap  penurunan yang memperlihatkan 
penurunan permanen (permanent settlement) dan perpendekan elastik 
(elastic shortening) 
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gross 

Ordinat kurva 
unloading

Final settlement 
unloading

Gambar  2.17  Hubungan beban dengan penurunan yang memperlihatkan 
garis deformasi pada saat pemberian beban (loading), 
penurunan beban (unloading) dan besarnya rebound yang 
ditimbulkannya 

 
2.6.1.3.3.2.  Davisson Offset Limit 

      Metoda batasan yang diusulkan oleh Davisson ( 1972) diperlihatkan pada gambar 

di bawah ini, dimana  hasil pergerakan beban dari test pembebanan statis dilakukan 

pada  suatu pondasi  tiang beton berdiameter 12-inch. Batasan beban oleh Davisson 

digambarkan sebagai beban sesuai dengan pergerakan yang melebihi tekanan elastis 

dari  pile  oleh suatu nilai 0.15 inci( 4mm) dengan suatu faktor sepadan dengan garis 

tengah pile yang dibagi oleh 120.  Karena garis tengah dari sampel pile adalah 12 

inch, nilai offset adalah 0.25 inci ( 6mm) dan beban maksimum adalah 375 kips. 

Maka persamaan tersebut dapat dituliskan dengan: 
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 OFFSET (inches) = 0.15 +  
120

b         (2.18) 

 OFFSET (SI-units-mm) = 4 + 
120

b         (2.19) 

            dimana  b = pile diameter (inch atau  mm). 

 

Gambar 2.18  Batasan dengan Metode Davisson Offset 

      Metoda ini didasarkan  pada asumsi bahwa kapasitas daya dukung pondasi tiang 

bor (bore pile) adalah perlawanan yang terjadi pada  ujung pile dan gesekan antara 

dinding pile dengan material disekitarnya dalam hal ini tanah, sebagai akibat 

kompensasi dari  kekakuan (stiffness) yang berhubungan erat dengan diameter dan 

panjang pile.  

2.6.1.3.3.3. Hansen Ultimate Load 

      Hansen ( 1963) mengusulkan bahwa definisi dari  kapasitas pile adalah beban 

yang memberi empat kali pergerakan dari  head pile ketika diperoleh 80% dari  

pembebanan . Kriteria  80% ini,  dapat dipergunakan untuk memperkirakan secara 

langsung dari kurva load-movement, tetapi hal itu lebih teliti ditentukan dengan  

suatu persamaan  akar pangkat dua dari tiap nilai pergerakan yang dibagi oleh besar 
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beban dan merencanakan besar perlawanan terhadap pergerakan tersebut. Secara 

normal, kriteria 80%- dapat mewakili apa yang disebut  ' plunging failure' dari pile. 

Hubungan sederhana berikut  dapat dipergunakan untuk menghitung kapasitas atau 

perlawanan akhir,   yang sesuai dengan kriteria 80% dari Hansen (Qu ), yaitu : 

 Qu = 
212

1
CC

      .(2.20) 

     δu =
2

1

C

C
       (2.21) 

 Di mana :  Qu =   Kapasitas atau beban terakhir 

    δu =   Pergerakan akibat  beban terakhir 

 C1 =   Kemiringan  garis lurus     

  C2 =   y-intercept garis lurus 

      Kriteria 80% dapat menentukan kurva load-movement dari  Hansen dapat di plot 

menjadi suatu garis lurus dalam keseluruhannya. Penyamaan untuk kurva yang ideal 

ini dinyatakan sebagai suatu garis dan dapat disajikan dalam bentuk gambar dimana 

diperoleh: 

 Q    =     
21 CC +δ

δ      (2.22) 

 Di mana:  Q =   beban yang diterapkan 

δ =   penurunan pondasi tiang/deformasi. 

       Ketika menggunakan kriteria 80% dari Hansen, perlu dilakukan pemeriksaan 

bahwa titik 
u

uQ
δ25,0

80.0
 tentu saja berada atau dekat pada kurva load-movement. 

Keterkaitan evaluasi dapat ditinjau dengan  kurva load-movement menurut 
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Persamaan 2.22 pada pengamatan load-movement yang diamati, maka dapat 

digambarkan seperti Gambar 2.19 berikut: 

 

Gambar. 2.19.    Metoda ektrapolasi pada teori Chin-Kondner . 

2.6.1.3.3.4. Decourt Extapolation 

      Decourt ( 1999) mengusulkan suatu metoda, dimana konstruksi yang  serupa 

dengan yang digunakan pada metoda Chin-Kandner dan metoda Hansen. Untuk 

menerapkan metoda tersebut dapat ilakukan dengan membagi masing-masing beban 

dengan  pergerakan yang bersesuaian  dan merencanakan besar nilai perlawanan 

terhadap beban yang diterapkan .  Pada Gambar 2.20 diperlihatkan bahwa, suatu 

kurva yang cenderung ke satu baris dan berimpit pada suatu titik tertentu dan dapat 

didekati dengan suatu regresi linier . 

 

Gambar. 2.20.   Decourt Extrapolation Method 
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      Perhitungan beban maksimum Decourt sama dengan perbandingan antara y-

intercept dengan kemiringan (slope)  dari  garis dan dapat disajikan dalam persamaan: 

   Qu =     
1

2

C
C       ……………………......................…..(2.23) 

      Q =    
δ

δ

1

2

1 C
C
−

……….......……………......................….(2.24) 

 Di mana Qu =  kapasitas atau beban terakhir. 

   Q =  beban yang diterapkan. 

    δ =  pergerakan.  

C1 =   Kemiringan garis lurus.  

C2 =   y-intercept  garis lurus. 

      Hasil perhitungan dengan menggunakan metoda Decourt sangat serupa dengan 

menggunakan metoda Chin - Kondner.  

 2.6.1.3.3.5.  DeBeer Yield Load 

      Debeer ( 1968) dan Debeer dan Walays ( 1972) menggunakan pola linearitas yang 

logaritmis dengan merencanakan load-movement data di dalam suatu diagram 

double-logarithmic. Jika load-movement log-log diplot menunjukkan kemiringan 

slope yang berbeda dari satu garis yang  menghubungkan data sebelumnya dengan 

data di depannya demikian seterusnya hingga beban yang terakhir dicapai. Dua 

perkiraan akan nampak dan ini akan tumpang tindih, yang mana DeBeer memperoleh  

hasil seperti tergambar pada Gambar 2.21 menunjukkan bahwa penyimpangan terjadi 

pada suatu data dengan beban 360 kips sebagai beban percobaan. 
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Gambar. 2.21.   DeBeer’s dengan skala  double-logarithmic plot of load-movement  

2.6.1.3.3.6. The Creep Method 

      Hasil dari pengamatan dengan uji pembebanan langsung, diprediksikan 

merupakan gambaran perlawanan total yang dapat dilakukan oleh pondasi tiang bor 

pada fungsinya untuk memberikan perlawanan total akibat beban yang bekerja. 

Semua lintasan dari  gerakan-gerakan tiang bor akibat pembebanan dapat 

digambarkan pada sistem koordinat dalam bentuk mendekati  dua garis lurus yang 

berpotongan pada suatu titik, dimana  perpotongan kedua garis tersebut dikenal 

dengan nama  beban creep ( creep load) .  Metode “Creep” dianjurkan pada 

percobaan  diukur dan dicatat dengan interval waktu antara enam menit hingga 

sepuluh menit dan digambarkan  seperti tergambar pada  Gambar 2.22. Perpotongan 

antara kedua trend menandai  adanya suatu batas yang ditetapkan oleh metode Creep  

yaitu 550 kips  . Sebagai referensi dalam melakukan pengujian, seperti tergambar 

pada Gambar 2.23 menunjukkan diagram gerakan beban pada percobaan offset Limit 

Load.  
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Gambar. 2.22. Data  percobaan  yang diukur dan dicatat dengan interval 
 waktu antara enam hingga sepuluh menit 

 

 

Gambar. 2.23.   Diagram gerakan beban pada percobaan offset Limit Load 

2.6.2  Berdasarkan data tanah hasil uji laboratorium 

      Daya dukung pondasi tiang bor berdasarkan parameter tanah yang diperoleh dari 

hasil uji laboratorium dapat dihitung dengan beberapa metode. Rumus umum daya 

dukung pondasi adalah merupakan penjumlahan dari tahanan ujung dan tahanan 

selimut tiang, yang dapat dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut: 

    Qu  = Qp + Qs    (2.25) 

  dimana: Qu  = daya dukung ultimit tiang (ton) 

    Qp = daya dukung ultimit ujung tiang (ton) 
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    Qs = daya dukung ultimit selimut tiang (ton) 

       Pada rumus di atas untuk menghitung besarnya daya dukung ujung maupun daya 

dukung selimut tiang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu: 

2.6.2.1. Metoda Reese dan Wright 

2.6.2.1. 1.  Daya dukung ujung 

      Daya dukung ultimit pada ujung tiang bor dinyatakan sebagai berikut: 

   Qp = qp . Ap        (2.26) 

   dimana: Qp = daya dukung ultimit ujung tiang (ton) 

   qp = tahanan ujung per satuan luas (ton/m2) 

   Ap = luas penampang tiang bor (m2) 

      Pada tanah kohesif besarnya tahanan ujung  per satuan luas, qp dapat diambil 

sebasar 9 kali kuat geser tanah, sedangkan untuk tanah non-kohesif, Reese 

mengusulkan korelasi antara qp dengan NSPT. 

2.6.2.1.2. Daya dukung selimut 

      Perhitungan daya dukung selimut tiang pada tanah homogen dapat dituliskan 

dalam bentuk:  Qs = fs . L . p     (2.27) 

   dimana: Qs =  daya dukung ultimit selimut tiang (ton) 

   fs  = gesekan selimut tiang per satuan luas (ton/m2) 

   L  = panjang tiang (m) 

   p  = keliling penampang tiang (m) 

      Menurut metoda Reese & Wright (1977) gesekan selimut tiang per satuan luas 

dipengaruhi oleh jenis tanah dan parameter kuat geser tanah dimana pada tanah 

kohesif 
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   fs  =  α . cu     (2.28) 

   dimana: α  = faktor adhesi  

    cu = kohesi tanah (ton/m2) 

       Sementara pada tanah non-kohesif, nilai fs dapat diperoleh dari korelasi langsung 

dengan NSPT. Berdasarkan penelitian Reese, faktor adhesi (α) dapat bernilai  0,55.  

 2.6.2.2. Metoda Kulhawy 

      Kulhawy menyatakan bahwa faktor adhesi pada tanah kohesif tergantung pada 

besarnya kuat geser tanah pada tanah kohesif : 

   fs =  α . cu     ..(2.29) 

   dimana: α  = faktor adhesi  

    cu = kohesi tanah (ton/m2) 

     Pada tanah non-kohesif, gesekan selimut dihitung dengan formula: 

   fs    =   Ko .σ’v . tan ø    .(2.30) 

  dimana: Ko   = koefisien tekanan tanah at rest = 1 – sin ø 

                σ’v   = tegangan vertikal efektif tanah (ton/m2) 

   ø     = sudut geser dalam tanah (°) 

Bila tiang bor pada tanah berlapis, maka formula tersebut di atas dimodifikasi 

menjadi: 

 

 Qs =                                   (2.31) .p.lf isi∑
n

1i=

 

  dimana:  Qs  =     daya dukung ultimit selimut tiang (ton) 

  fsi   = gesekan selimut tiang per satuan luas pada segmen ke-i (ton/m2) 

  li    = panjang segmen tiang ke-i (m) 

 p    = keliling penampang tiang (m). 

 



53 

2.6.2.3. Metoda Reese dan O’Neill (1989) 

      Daya dukung pondasi tiang bor diperoleh dari jumlah tahanan ujung (Qp) dan 

tahanan selimut atau gesekan (Qs) yaitu : 

        Qu     =   Qp + Qs.                 (2.32) 

                  Qu    =   qp + Ap +                      (2.33) ∑
=

Δ
n

i
s LAf

1
s ..

2.6.2.3.1. Daya dukung ujung 

  Pada tanah yang bersifat non kohesif:   

  qp =  1.2  NSPT     ≤ 90 2ft
kip           (2.34) 

                    qp = 0.6  NSPT  ≤ 45.. 2cm
kg            (2.35) 

dimana: qp  =  daya dukung ujung ( kg/cm2 ) 

         NSPT  =  jumlah pukulan pada standard penetration test ( SPT), dinyatakan 

dalam pukulan/30cm yang diambil pada kedalaman antara L hingga   

(L + 2 Db). 

L =   panjang tiang bor (cm) 

b =   diameter ujung tiang bor (cm) 

      Pada tanah yang kohesif,untuk menghitung besarnya unit tahanan selimut 

digunakan metode α dimana untuk metode Reese & O’Neill (1989) faktor adhesi α 

diambil sebesar 0.55. 
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      Jika diameter ujung dari pondasi tiang bor lebih dari 125 cm, menurut penelitian   

Reese dan O’Neill (1989) perlu dilakukan koreksi daya dukung sebagai berikut : 

 qpKoreksi = 
bD

125 qp         (2.36) 

 dimana:  Db  =  diameter ujung pondasi tiang bor (cm) 
Sementara pada tanah yang bersifat kohesif 

           2
u

b
up kip/ft809S

D
L0.216Sq ≤≤⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=   (2.37) 

   dimana:  qp = daya dukung ujung ( kg/cm2 ) 

   Su = kuat geser tak teralir (undrained)  

  L  = panjang tiang (cm) 

       Db =   diameter ujung tiang (cm)  

      Seperti pada tanah non kohesif, perlu dilakukan koreksi daya dukung ujung untuk 

pondasi tiang bor dengan diameter ujung lebih besar dari 191 cm. Koreksi daya 

dukung tersebut adalah sebagai berikut: 

  qpkor =  Fr.qp       (2.38) 
 dimana : 

                                      

( ) ( )1.5C0.5S0.45C

0.015
D
L0.00210.0071C

1
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2
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b
1

2b1
r

≤≤=

≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

≤
+

=

 

2.6.2.3.2. Daya dukung selimut 

      Untuk memperoleh besarnya daya dukung selimut digunakan metode β, dimana 

factor β ditentukan dengan menggunakan persamaan empiris dari Reese & O’Neill 

(1989), yaitu:  
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     fs   =  β σv΄     (2.39) 

dimana: fs  = daya dukung selimut (kg/cm2)                                           

 β    = 1.5 – 0.135 (z)0.5 dengan batasan 0.25 ≤ β ≤ 1.20 

               z    = kedalaman yang diukur dari permukaan tanah sampai titik tengah 

lapisan  tanah yang ditinjau (cm) 

              σ΄v = tegangan vertical efektif pada kedalaman z (kg/cm2) 

 Sementara untuk tanah yang bersifat kohesif formula yang digunakan adalah: 

  fs = α.Su         (2.40) 

   dimana:  α = factor adhesi sebesar 0.55 

  Su = kuat geser tak teralir (kg/cm2) 

2.6.2.4. Metoda Fellenius (2004) 

      Daya dukung ultimit pondasi tiang dinyatakan sebagai penjumlahan aljabar 

komponen tahanan selimut tiang dan tahanan ujung tiang. Formula daya dukung 

ultimit dapat dinyatakan sebagai berikut: 

  Qu  =  Qs + Qt     (2.41) 

 dimana:  Qu =  daya dukung ultimit pondasi tiang bor 

  Qs =  total daya dukung selimut pondasi tiang bor 

   Qt =  total daya dukung selimut pondasi tiang bor 

2.6.2.4.1.Daya dukung ujung 

      Tahanan ujung tiang memiliki hubungan unik dengan tegangan vertikal efektif. 

Nilai tersebut dapat didekati dengan mengamplikasikan rumus berikut: 

  qt   =  Nt σ’ v     (2.42) 

  dimana: qt =  unit tahanan ujung  
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  Nt  =  koefisien daya dukung ujung dari Fellenius (2004) 

  σ’z =  tegangan vertikal efektif di ujung pondasi tiang bor 

      Bedasarkan daya dukung ujung pondasi tiang bor (Qt) dapat dinyatakan dalam 

formula: 

  Qt  =  At.rt   =  At Nt σ’ v    (2.43) 

dimana:  Qt  =  total daya dukung selimut pondasi tiang bor 

 At        =   luas penampang rata-rata bagian ujung dasar pondasi 

      Variasi niali Nt tergantung pada berat isi tanah dan kompresibilitas tanah. 

Fellenius (2004) merekomendasikan  penggunaan nilai Nt tersebut pada beberapa 

jenis tanah  (Tabel 2.6). 

2.6.2.4.2.Daya dukung selimut tiang 

      Metode  β pada awalnya dikembangkan oleh Garlenger padatahun 1973. Nilai β 

yang merupakan konstanta pengali pada tegangan vertikal efektif yang didasarkan 

pada jenis tanah (Tabel 2.6). Dengan mengaplikasikan metode β, besarnya unit 

tahanan selimut pondasi tiang per satuan luas (qs) dapat ditulis dalam formula berikut: 

   qs   =  c’+ βσ’z     (2.44) 

 dimana: qs =  unit tahanan selimut pondasi tiang per satuan luas 

   c’  =  kohesi efektif 

  β   =  koefisien Bjerrum-Burland 

  σ’z =  tegangan vertikal efektif 
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Tabel 2.6  Variasi Nilai Nt dan β sebagai fungsi jenis tanah(Fellenius ,2004) 

Jenis Tanah Ф’ (˚) Nt β(Fellenius, 2004) 

Lempung 25 – 30 3 –   30 0,25 – 0,35 

Lanau 28 – 34 20 –   40 0,27 – 0,50 

Pasir 32 – 40 30 – 150 0,30 – 0,90 

Kerikil 35 - 45 60 – 300 0,35 – 0,80 

      Untuk aplikasi pada pondasi tiang pancang , nilai kohesi tidak dipertimbangkan 

sehingga dalam hal ini nilai tahanan selimut tiang menjadi linier terhadap besarnya 

tegangan vertikal efektif. Sedangkan untuk pondasi tiang bor, nilai kohesi yang ada 

umumnya menggunakan faktor adhesi antara tiang bor dan tanah. Besarnya tahanan 

selimut tiang (Qs) dapat dijabarkan dalam rumus: 

   Qs =  ∫Asrsdz = ∫As(c’+ βσ’z)dz  (2.45) 

  dimana: Qs  =  total daya dukung selimut pondasi tiang bor 

   As  = luas selimut tiang 

   z  = kedalaman tiang 

2.7. Aplikasi Metoda Numerik pada Borepile dengan Program Plaxis  

2.7.1. Teori deformasi  

2.7.1.1. Persamaan kesetimbangan 

      Persamaan kesetimbangan gaya (tegangan total) pada elemen arah sumbu X – X: 

0=
∂

∂
+

∂

∂
+

∂
∂

zyx
zxxyxx ττσ

 (2.46) 
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Persamaan kesetimbangan gaya (tegangan total) pada elemen arah sumbu Y – Y: 

0=
∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂

zxy
yzxyyy ττσ

 (2.47) 

Persamaan kesetimbangan gaya (tegangan total) pada elemen arah sumbu Z – Z: 

0=
∂

∂
+

∂

∂
+

∂
∂

xyz
zxyxzz ττσ  (2.48) 

Persamaan dasar kesetimbangan untuk deformasi suatu tanah yang statis dapat 

diformulasikan dalam bentuk matrik sebagai berikut: 

    0,pσ =+TL  dimana: (2.49) 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=

xyz

zxy

zyx

LT

000

000

000

 ,           

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

xz

yz

xy

zz

yy

xx

τ
τ
τ
σ
σ
σ

σ              (2.50)  

dimana: TL = transpose of a differential operator 

  σ  = vector with stress components 

p  = body forces vector 

τ  = tegangan geser yang bekerja pada bidang runtuh  

2.7.1.2. Persamaan kompatibilitas 

      Selanjutnya persamaan kesetimbangan, hubungan kinematik dapat 

diformulasikan, yakni: 

uL .=ε   , dimana:          (2.51) 

[ ]Twvuu =  

[ ]Tzxyzxyzzyyxx γγγεεεε =           
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dimana: 

u,v,w = perpindahan (displacement) arah sumbu X,Ydan Z 

xxε  = regangan normal arah sumbu X-X 

yyε  = regangan normal arah sumbu Y-Y 

zzε  = regangan normal arah sumbu Z-Z 

xyγ  = regangan geser arah pada bidang XY 

yzγ  = regangan geser arah pada bidang YZ 

zxγ  = regangan geser arah pada bidang ZX 

2.7.1.3. Persamaan konstitutif 

      Persamaan hubungan konstitutif untuk tegangan efektif dinyatakan sebagai berikut: 

ε.Mσ && =   , (2.52) 

dimana: M  = material stiffness matrix 

     ε&  = vector with strain components 

Untuk kondisi plane stress, elastis linier, matrik M  sebagai berikut:  
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 (2.53) 

Dimana: 

E = modulus elastisitas 

ν  = konstanta Poisson (Poisson ratio) 

Untuk kondisi plane strain, elastis linier matrik M sebagai berikut: 
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  dimana: (2.54) 

ν  = konstanta Poisson (poisson ratio) 

E  = modulus elastisitas 

      Persamaan umum tegangan total didapat dengan mensubstitusikan persamaan       

( 2.52) ke persamaan wU+= σσ &    menjadi: 

wUM += εσ &  (2.55) 

Substitusikan  Persamaan 2.55 ke Persamaan 2.49 sehingga didapat: 

( 0=+ w
T UML ε& )  (2.56) 

dimana: wU  = tekanan air pori 

      Dari Persamaan 2.56 terlihat ada empat bilangan anu (unknown) yang tidak 

diketahui yaitu tiga displacement (u, v, w) dan satu tekanan air pori (uw). Persamaan 

ini dapat diselesaikan dengan bantuan satu tambahan persamaan yaitu persamaan 

pengaliran pada media porous. 

      Kombinasi dari Persamaan 2.49, Persamaan 2.51 dan Persamaan 2.52 akan 

mengarah kesuatu persamaan diffrensial parsial orde kedua dalam displacement u . 

Tetapi sebagai pengganti kombinasi langsung, persamaan kesetimbangan itu 

dirumuskan kembali dalam suatu bentuk menurut prinsip variasi Galerkin, yakni: 

( ) 0=+∫ dVpLu TT
σδ  (2.57) 

dimana: uδ  = a kinematically admissible variation of displacements  
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      Menerapkan teori Green untuk integrasi parsial pada bentuk pertama persamaan   

(2.57) menjadi: 

dStudVpudV
TTT

∫∫∫ += δδσεδ  (2.58) 

Dimana: 

σ  = vector with stress components 

t  = traksi batas (boundary traction) 

Memperkenalkan Integral batas.Tiga komponen traksi batas disusun dalam Vektor t   

Pengembangan keadaan tegangan (stress state) σ  dapat dipandang sebagai suatu 

proses yang berkaitan dengan pertambahan (incremental): 

 σσσ Δ+= −1ii       (2.59)            
  ,dt∫=Δ σσ &   (2.60) 
dimana:  

       iσ    = menunjukkan keadaan tegangan aktual (actual state of stress which is unknown) 

     1−iσ  = menunjukkan keadaan tegangan sebelumnya yang sudah diketahui. 

σΔ  = penambahan tegangan (stress increment) pada penambahan waktu yang kecil 

      Jika Persamaan 2.57  dianggap untuk keadaan aktual i, tegangan yang tidak 

diketahui iσ dapat dieliminasi menggunakan Persamaan  2.60  : 

dVdStudVpudV iTiTiTT 1−∫∫∫∫ −+=Δ σεδδδσεδ    (2.61) 

2.7.2.  Diskritisasi Elemen Hingga ( Finite Element Discretisation) 

      Menurut metode elemen hingga suatu kesatuan atau rangkaian dibagi kedalam 

sejumlah (volume) elemene-elemen.masing-masing elemen terdiri dari sejumlah titik 

buhul (nodes). Tiap-tiap node mempunyai sejumlah derajat kebebasan (degrees of 
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freedom) yang bersesuaian dengan harga-harga diskrit yang belum diketahui didalam 

persoalan harga batas yang akan dipecahkan. Didalam hal ini teori deformasi derajat 

kebebasan yang bersesuaian dengan komponen-komponen perpindahan. Didalam 

suatu elemen perpindahan u  diperoleh dari harga-harga nodal diskrit didalam suatu 

vektor v  menggunakan fungsi-fungsi interpolasi yang disusun dalam matriks N : 

νNu =  (2.62) 

dimana:   u = vector with displacement components  

 N  = matrik fungsi bentuk (matrix with shape functions) 

 ν = vector with nodal displacement  

Substitusi Persamaan 2.62  relasi kinematik Persamaan 2.51 akan memberikan: 

ννε BNL == ;                 (2.63) 

dimana: B   = matriks interpolasi regangan (strain interpolation matrix) 

Sekarang Persamaan 2.61 dapat dirumuskan kembali dalam bentuk yang diskritisi 

sebagai berikut: 

( ) ( ) ( ) ( ) dVBdStNdVpNdVB iTiTiTT 1−∫∫∫∫ −+=Δ σνδνδνδσνδ         (2.64) 

dimana: Tνδ = perpindahan diskrit (discrete displacements)  

Perpindahan diskrit dapat ditempatkan diluar integral: 

( ) ( ) ( ) ( ) dVBdStNdVpNdVB iTTiTTiTTTT 1−∫∫∫∫ −+=Δ σνδνδνδσνδ       (2.65) 
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Dengan membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan Tνδ , maka persamaan ditulis menjadi: 

( ) ( ) ( ) ( ) dVBdStNdVpNdVB iTiTiTT 1−∫∫∫∫ −+=Δ σσ                        (2.66) 

      Persamaan di atas adalah kondisi mengembangkan kesetimbangan dalam bentuk 

diskritisi. Bentuk pertama yang sebelah kanan bersama-sama dengan bentuk kedua  

menunjukkan vektor gaya luar dan bentuk terakhir menunjukkan vektor reaksi dalam 

dari tahapan (step) sebelumnya. Perbedaan antara vektor gaya luar dan vektor reaksi 

dalam akan diseimbangkan oleh suatu penambahan tegangan. 

      Hubungan diantara penambahan tegangan dan penambahan regangan biasanya 

adalah non-linier. Akibatnya penambahan regangan secara umum tidak dapat 

dihitung dengan langsung, dan prosedur iterasi global diperlukan untuk memenuhi 

kondisi keseimbangan untuk semua titik marerial. 

2.7.3. Mengintegrasi secara mutlak model-model plastisitas difrensial    

(Implicit integration  of Diffrential Plastisity Models) 

      Penambahan tegangan σΔ  diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan tegangan 

menurut Persamaan 2.60. Untuk model-model plastisitas difrensial (diffrential 

plastisity) dapat ditulis seperti: 

( )peD εεσ Δ−Δ=Δ   (2.67)  

 dimana: eD =  matriks material elastis untuk penambahan tegangan ( elastic material 

stiffness martrix representing Hooke’s low ) 

 εΔ  =  penambahan regangan ( strain increment )  
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 pεΔ =  penambahan regangan plastis ( plastic strain increment) 

      Untuk perilaku material elastis, penambahan regangan plastis 0=Δ pε . Untuk 

perilaku material plastis, penambahan regangan plastis dapat ditulis menurut Vermeer 

(1997), seperti: 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−Δ=Δ
−

σ
ω

σ
ωλε gg

i
p

1

1      (2.68) 

dimana: λΔ  =  penambahan multiplier plastic ( increment of the plastic multyplier) 

 ω    =  Suatu parameter yang menunjukkan tipe integrasi waktu (a 

prameter indicating the type of time integra tion)  

 g    =  plastic potensial function 

Untuk ω = 0 disebut integrasi eksplisit dan untuk ω = 1 disebut integrasi implisit. 

Karena itu, untuk ω = 1 Persamaan 2.68 berubah menjadi: 
i

p g
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

Δ=Δ
σ

λε  (2.69) 

Substitusi Persamaan 2.68  kedalam Persamaan 2.67  dan secara berturut-turut 

kedalam kedalam persamaan (2.60) akan memberikan: 

εσσ
σ

λσσ Δ+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

Δ−= − eitr
i

etri DdengangD 1  (2.70) 

dimana: trσ  = vektor tegangan tambahan (elastic streses or trial streses) 

      Penambahan multiplier plastis λΔ , seperti yang digunakan pada Persamaan 2.70 , 

dapat diselesaikan dari kondisi bahwa keadaan tegangan baru harus memenuhi 

kondisi leleh (yield condition) ( ) 0=f σ i                                                       (2.71) 

dimana:      f  = yield function 
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Untuk plastis sempurna (perfecly-plastic) dan linear hardening models penambahan 

plastic multiplier dapat ditulis seperti: 

( )
hd

f tr

+
=Δ

σλ  (2.72) 

dimana: h = hardening parameter 

i
e gDfd

tr

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
∂
∂

⎟⎟
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⎛
∂
∂

=
σσ

σ

  (2.73) 

( ) i
e

tr
tri gD

hd
f

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
〉〈

−=
σ

σσσ   (2.74) 

dimana:   = kurung Mc Cauley, yang mempunyai perjanjian tanda sebagai 

berikut: 

〉〈

000 〉=〉〈≤=〉〈 xuntukxxdanxuntukx  

2.7.4. Prosedur iterasi global (Global Iterative Procedure) 

      Substitusi hubungan antara penambahan tegangan dan penambahan regangan, 

,εσ Δ=Δ M  kedalam persamaan keseimbangan (2.66) menjadi: 

1−−=Δ i
in

i
ex

ii ffK ν    (2.75) 

dimana: K  = matriks kekakuan (stiffness matrix) 

νΔ  = vektor penambahan perpindahan (incremental displacement vector) 

ex
f  = Vektor gaya luar (external porce) 

in
f  = vektor reaksi dalam (internal reaction vector) 

Superskrip i  =  nomor tahapan (step number) i 

Proses iterasi global dapat ditulis seperti: 
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1−−= i
in

i
ex

jj ffK νδ  (2.76) 

dimana:   Superskrip j = nomor iterasi (iteration number) 

               νδ  = suatu vektor yang berisi perpindahan dengan penambahan  

    kecil (vector containing sub-incremental displacement) 

∑
=

=Δ
n

j

ji

1
νδν    (2.77) 

dimana: n  = jumlah iterasi dengan tahapan i 

dVBDBK eT

∫=  (2.78) 

dimana:  B = matriks intervolasi regangan 

              eD  = matriks material elastis menurut hukum Hooke 

2.7.5. Teori aliran air tanah ( Groundwater Flow Theory) 

       Didalam bagian ini kita akan meninjau kembali teori aliran air tanah yang 

digunakan dalam plaxis. Uraian aliran air tanah, perhatian difokuskan pada 

perumusan elemen hingga. Juga aliran melalui iterfaces dibahas pada bagian ini. 

2.7.5.1.  Persamaan dasar aliran tunak (Basic Equations of Steady  Flow) 

 Aliran didalam suatu media porous dapat diuraikan dengan hukum Darcy. 

Menganggap aliran didalam suatu bidang vertikal x-y dipakai persamaan berikut: 

 
x

kq xx ∂
∂

−=
φ     ;        (2.79) 

 
y

kq yy ∂
∂

−=
φ     (2.80) 

dimana:  q = debit khusus (specific discharge) 

 k  = permeabilitas 

 φ   = tinggi tekan, yang ditetapkan sebagai berikut: 
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w

py
γ

φ −=     (2.81) 

dimana:  y = posisi vertikal (vertical position) 

 p = tegangan air pori (stress in the pore fluid), negatif untuk tekan  

 =wγ berat isi air pori 

Untuk aliran tunak syarat kontinuitas dipakai: 

 0=
∂

∂
+

∂
∂

y
q

x
q yx  (2.82) 

Persamaan (2.82) menyatakan bahwa tidak ada aliran masuk atau keluar, seperti 

diilustrasikan pada Gambar 2.24. 

                                          

Gambar 2.24 Ilustrasi syarat kontinuitas 

2.7.6.   Diskritisasi elemen hingga (Finite Element Discretisation) 

      Tinggi tekan air tanah didalam suatu posisi dengan suatu elemen dapat dinyatakan 

dalam harga-harga pada titik buhul (nodes) elemen itu: 

( ) eN φηξφ =,   (2.83) 

x
kKq x

r
x ∂

∂
−=

φ      
y

kKq y
r

y ∂
∂

−=
φ  (2.84) 

dimana:φ  = tinggi tekan air tanah (groundwater head) 

 ηξ ,      = koordinat lokal (local coordinat) 

qx 

qy 

qx+ dx
x
q

∂
∂  

qy+ dy
y
q

∂
∂  
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N  = vector with interpolation function 

Kr  = fungsi reduksi (reduction function), ditetapkan sebagai berikut: 

Tekanan pori tarik:  Kr = α  

Tekanan pori mampat Kr = 1 

Zona transisi Kr =  ( )
βγ

δγ
αα

w

w p−
−+ 1                                                       (2.85)                                    

 

Gambar: 2.25 Penyesuaian permeabilitas antara zona jenuh dengan yang tidak jenuh 

      Didalam perumusan numerik, debit spesifik, q  ditulis seperti: 

( ) er BRKq φηξ −=,                                                                                     (2.86) 
dimana:  

⎥
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q

q                           dan                           ⎥
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⎤
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R
0

0
  (2.87) 

q  = debit spesifik (specific discharge) 

R  = matrik permebilitas (permeability matrix) 

B  = strain interpolation matrix 

Dari debit spesifik didalam titik integrasi ,q  debit nodal eQ dapat diintegrasi 

menurut: 

( )    dV  B  R B  K-1- dVB dVqBQ
TRTe φ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛=−= ∫∫∫ BR

T
  (2.88) 

eee KQ φ=  dengan  dVBRBK
Te ∫=   (2.89) 
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φKQ =    (2.90) 
11 . −−= jj rKφδ    ;    dVqBr jTj 11 −− ∫=      ;      jjj φφφ += −1   (2.91) 

dimana: eQ  = debit nodal (nodal discharge) 

 j = nomor iterasi (iteration number) 

 r  = unbalance vector 

2.7.7.   Teori konsolidasi  

2.7.7.1  Persamaan dasar konsolidasi 

)
' ( excesssteady ppm ++= σσ                                                                  (2.92) 

dimana: σ  = vector with total stress 

 'σ  = vector with effective stress 

 m  = a vector containing unity terms for normal stress components and zero 

terms for the shear stress components 

pexcess = excess pore pressure 

steadyp  = steady state solution at the end of the consolidation process 

T
zxyzxyzzyyxx )( σσσσσσσ =           dan           ( )Tm 000111=   (2.93) 

inputweightsteady pMp .∑−=  

∑− weightM  = total multipliers weight 

inputp         = pore pressure generated in the input program based plastic lines on 

 a grounwater flow calculation 

Persamaan konstitutif adalah: 

εσ && M='     (2.94) 

dimana: 'σ&  = effective stress increment 

 M = material stiffnes matrix 
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 ε&  = strain increment 

( T
zxyzxyzzyyxx εεεεεεε = )                                                              (2.95) 

2.7.7.2 Diskritisasi elemen hingga 

      Memakai pendekatan elemen hingga kita memakai notasi standar: 

νNu =                   vNp =                    vB=ε      (2.96) 

dimana: 

u  = vector with displacement components 

N  = matrix with shape function 

ν  = vector with nodal displacement 

p  = body force vector 

ε  = vector with strain components 

B  = strain interpolation matrix  

      Memulai dari persamaan keseimbangan pertambahan dan menggunakan 

pendekatan elemen hingga kita peroleh: 

o
TTT

rdstdNdVfdNdVdB ++= ∫∫∫ σ    (2.97) 

dVBdstNdVfNr o
T

o
T

o

T
o σ∫∫∫ −+=                                                 (2.98) 

dimana: f = body force due to self wight 

 t  = surface traction 

 or  = residual force vector 

 = integration over the volume of the body dV

 = surface integral ds

Memecah tegangan total menjadi tegangan pori dan tegangan efektif,  

 



71 

Persamaan keseimbangan nodal adalah:
nn

fdpdLvdK =+  (2.99) 

dimana:   K  = stiffness matrix 

  L = coupling matrix 

 
n

fd = incremental load vector 

dVBMBK
T

∫=                                                                                         (2.100) 

dVNmBL
T

∫=                                                                                          (2.101) 

dstdNdVfdNfd
TT

n ∫∫ +=                                                                (2.102) 

Merumuskan masalah aliran, persamaan kontinuitas dipakai bentuk berikut: 

( )
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∂
∂

+
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∂

−
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t
p

K
n

t
m

ppR

w

T
w

steadyw
T

εγ

γγ
                                                           (2.103) 

dimana: n = porositas (porosity) 

 Kw= bulk modulus of the pore fluid 

 wγ = unit weight of the pore fluid 
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R
0

0
 (2.104) 

Penyelesaian steady state ditetapkan dengan persamaan: 

( )
0=

−∇∇

w

steadyw
T pR

γ
γγ

 (2.105) 

dimana:  = del (operator gradient) transpose T∇
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Persamaan kontinuitas menjadi bentuk berikut: 
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w
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w

T

εγ
                                                               (2.106) 

      Penerapan diskritisasi elemen hingga menggunakan prosedur  

Galerkin dan syarat-syarat batas yang seharusnya, kita memperoleh: 

q
dt

pd
S

dt
vdLpH nT

n
=−+−  ,    dimana: (2.107) 

( )
dV

NRN
H

w

T

γ
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= ∫                                   dVNN

K
nS T

w
∫=  (2.108) 

Untuk meminimasi masukan untuk analisis konsolidasi  dipakai bentuk: 

( )ν213
100100

−
==

EK
n

K
skeleton

w    (2.109) 

Keseimbangan dan persamaan kontinuitas dapat dikompres ke dalam  

suatu persamaan matriks blok: 
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 (2.110) 

Secara sederhana prosedur mengintegrasi tahap demi tahap digunakan untuk 

menyelesaikan persamaan ini, yaitu: 
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   (2.111) 

dimana:  Δ  = finite increment 

 0ν = vektor perpindahan kondisi awal 

on
p  = body force vector at the begining of a time step 

α  = time integration coefficient (0-1) 

SHtS +Δ= α*                     
nnn

qqq Δ+= α
0

*  (2.112) 

α  = time integration coefficient (0 s/d 1, pada program Plaxis = 1) 
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2.7.8 .Perumusan-perumusan elemen 

2.7.8.1 Fungsi interpolasi untuk elemen segitiga 

      Untuk elemen-elemen segitiga ada dua koordinat lokal yaitu ηξ dan . 

Selanjutnya kita menggunakan koordinat bantuan .1 ηξς −−=   

2.7.8.1.1. Fungsi bentuk untuk elemen segitiga 15 node  

N1 = ( )( )( )
6

342414 −−− ζζζζ  (2.113) 

N2 = ( )( )( )
6

342414 −−− ξξξξ  

N3 = ( )( )( )
6

342414 −−− ηηηη  

N4 = ( )4 ( 1414 −− )ξζςξ  
N5 = ( )4 ( 1414 −− )ηξξη  
N6 = ( )4 ( 1414 )−− ζηηζ  
N7 = ( )( ) ( )3/8.2414 −− ξζξζ  

 

 
Gambar: 2.26 Local positioning of nodes 

N8 = ( ) ( ) ( )3/8.2414 −− ξξζξ  

N9 = ( ) ( ) ( )3/8.2414 −− ξξηξ  

N10 = ( ) ( ) ( )3/8.2414 −− ηηξη  

N11 = ( ) ( ) ( )3/8.2414 −− ηηζη  

N12 = ( ) ( ) ( )3/8.2414 −− ζζηζ   

N13 =32 ( 14 − )ζζξη  ;  N14= ( )1432 −ξζξη   ; N15 = ( )1432 −ηζξη  
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2.7.8.1.2. Fungsi bentuk untuk elemen segitiga 6 node 

N1 = ( )12 −ζζ  (2.114) 
N2 = ( )12 −ξξ ; N3= ( )12 −ηη ; N4 = ξζ4 ; N5= ηξ4 ; N6= ζη4  

2.7.8.2 Integrasi numerik untuk elemen segitiga 

      Perumusan integrasi numerik untuk elemen segitiga adalah sebagai berikut: 

( ) ( )∑∫∫
=

≈
k

i
iii wFddF

1
,, ηξηξηξ  (2.115) 

dimana: ( )ηξ ,F  = nilai fungsi F pada posisi ξ dan η  

  = weight factor for point i iw

 ζ  = koordinat bantu (auxiliari coordinat) 

      Plaxis menggunakan integrasi Gaussian. Untuk elemen 6 node integrasi 

didasarkan pada 3 titik contoh, sedangkan untuk elemen 15 node  menggunakan 12 

titik contoh. Posisi dan faktor berat titik integrasi disajikan dalam Tabel (2 .7) dan 

Tabel (2.8)   di bawah ini: 

Tabel 2.7: Integrasi 3 titik, untuk elemen 6 node 

Titik iξ  iη  iζ  iw  

1,2 &3 6
1  6

1  3
2  3

1  

  (Sumber: D. Waternan, Plaxis vertion 7, Scientific Manual, 2004) 

Tabel 2.8: Integrasi 12 titik, untuk elemen 15 node 

Titik iξ  iη  iζ  iw  

1,2 & 3 0.063089… 0.063089… 0.873821… 0.050845… 

4…6 0.249286… 0.249286… 0.501426… 0.116786… 

7…12 0.310352… 0.053145… 0.636502… 0.082851… 

   (Sumber: D. Waternan, Plaxis vertion 7, Scientific Manual, 2004) 
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2.7.9. Pemodelan pada program Plaxis 

      Pada perhitungan dengan metode numerik dengan bantuan komputer, yaitu 

dengan program Plaxis. Dalam mempergunakan program ini terlebih dahulu 

dipahami dan dimengerti tentang teori pemodelan tanah yang akan dipilih. Sebelum 

melakukan perhitungan secara  numerik, maka harus terlebih dahulu dibuatkan model 

dari pondasi tiang bor yang akan dianalisis seperti terlihat pada Gambar 2.27  berikut 

ini : 

x

y

0 1

23

4 5

6

A

7

8

 

         Gambar 2.27  Model  Pondasi Tiang Bor  

      Material yang dipergunakan dalam pemodelan pemboran meliputi material tanah 

dan pondasi dimana masing-masing material mempunyai sifat-sifat teknis yang 

mempengaruhi perilakunya. Dalam program Plaxis, sifat-sifat tersebut diwakili oleh 

parameter dan pemodelan yang spesifik. Tanah dan batuan mempunyai 

kecenderungan perilaku yang non-linier dalam kondisi pembebanan. 

      Pemodelan ini mengasumsikan perilaku tanah bersifat isotropis elastis linier 

berdasrkan hukum Hooke. Namun demikian model ini sangat terbatas dalam 

memodelkan perilaku tanah, sehingga lebih umum digunakan untuk struktur yang 
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padat dan kaku di dalam tanah. Input parameter berupa modulus Young E dan rasio 

Poisson υ dari material yang bersangkutan. 

   E  =  
ε
σ       (2.116) 

   .ν  = 
v

h

ε
ε       (2.117) 

 

2.7.9.1. Model Mohr-Coulomb 

      Model Mohr Coulomb mengasumsikan perilaku tanah bersifat plastis sempurna, 

dengan menetapkan suatu nilai tegangan batas dimana pada titik tersebut tegangan 

tidak lagi dipengaruhi oleh regangan. Input parameter meliputi 5 buah parameter 

yaitu modulus Young (E), rasio Poisson (υ), kohesi (c) , sudut geser (ø), dan sudut 

dilatansi (Ψ). 

      Tanah sering menunjukkan perilaku hubungan tegangan – regangan yang non-

linier bahkan sejak awal pembebanan sehingga pemilihan nilai E harus disesuaikan 

dengan jenis tanah atau jenis pembebanan. Untuk tanah yang memiliki rentang nilai 

elastisitas linier yang besar digunakan E0, untuk model pembebanan digunakan E50, 

dan untuk memodelkan pemboran digunakan Eur. Pada pemodelan Mohr-Coulomb 

umumnya dianggap bahwa nilai E konstan untuk suatu kedalaman pada suatu jenis 

tanah, namun jika diinginkan adanya peningkatan nilai E per kedalaman tertentu 

disediakan input tambahan dalam program Plaxis. 

      Nilai rasio Poisson υ dalam pemodelan Mohr Coulomb didapat dari hubungannya 

dengan koefisien tekanan  
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   Ko   =   
v

h

σ
σ       (2.118) 

  dimana: 
υ−

υ
1

 = 
v

h

σ
σ      (2.119) 

      Secara umum nilai υ bervariasi dari 0.3 sampai 0.4, namun untuk kasus-kasus 

penggalian (unloading) niali υ yang lebih kecil masih realistis. 

      Nilai kohesi c dan sudut geser dalam ø diperoleh dari uji geser seperti uji triaxial 

jika memungkinkan, atau diperoleh dari hubungan empiris berdasarkan data uji 

lapangan, sementara sudut dilantasi Ψ digunakan untuk memodelkan regangan 

volumetrik plastis yang bernilai positif. Pada tanah lempung NC, pada umumnya 

tidak terjadi dilantasi (Ψ = 0), sementara pada tanah pasir dilantasi tergantung dari 

kerapatan dan sudut geser ø dimana Ψ = ø – 30o. Jika ø < 30o maka Ψ = 0. Sudut 

dilantasi Ψ bernilai negatif hanya realistis jika diaplikasikan pada pasir lepas. 

2.7.9.2. Pemilihan parameter 

a. Tanah 

Model tanah yang dipilih adalah model Mohr – Coulomb dengan parameter yang 

dibutuhkan : 

1. Berat isi tanah γ (KN/m3), didapat dari hasil pengujian laboratorium. 

2. Modulus Elastisitas E (Stiffness Modulus) digunakan  pendekatan terlebih 

dahulu dengan memperoleh Modulus Geser Tanah (G), sehingga nilai E 

dapat diperoleh dengan persamaan :  

  E  = 2 G ( 1 + ν )      (2.120) 

3. Poisson’s Ratio (ν ) diambil nilai 0.2 – 0.3 
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4. Sudut Geser Dalam (ø) didapat dari hasil pengujian laboratorium. 

5. Kohesi  (c) didapat dari hasil pengujian laboratorium. 

6. Sudut Dilatancy (ψ ) diasumsikan sama dengan nol. 

7. Perilaku tanah dianggap elastis. 

b. Tiang Bor 

Material model yang dipilih adalah linier elastis. 

2.8. Faktor Keamanan 

      Dalam memperoleh kapasitas ujung tiang bor diperlukan sebuah angka sebagai 

pembagi  kapsitas ultimate yang dinamakan dengan faktor keamanan (safety factor) 

tertentu yang dirancang oleh perencana sesuai dengan kondisi dan lokasi pekerjaan, 

dengan tujuan  antara lain : 

a. Untuk meyakinkan bahwa tiang bor masih cukup aman dalam mendukung 

beban yang bekerja. 

b. Untuk meyakinkan bahwa penurunan total  yang terjadi pada tiang bor masih 

dalam batas-batas toleransi. 

c. Untuk meyakinkan bahwa penurunan  yang tidak seragam antara masing-

masing tiang bor  masih dalam batas-batas toleransi. 

     Mengingat alasan yang terdapat  pada butir (b), dari hasil-hasil pengujian beban 

tiang , baik tiang pancang maupun tiang bor yang berdiameter kecil sampai 

berdiameter sedang (600 mm), penurunan akibat beban yang bekerja  yang terjadi 

lebih kecil dari 10 mm  untuk faktor aman  yang tidak kurang dari 2,5 . ( Tomlinson, 

1977). 
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      Reese dan O’Neill (1989) menyarankan pemilihan faktor aman (SF) untuk 

pondasi tiang bor (Tabel 2.9) yang mempertimbangkan  faktor-faktor sebagai berikut: 

tipe dan kepentingan dari struktur, variabilitas tanah (tanah tidak uniform), ketelitian 

penyelidikan  tanah, tipe dan jumlah uji tanah yang  dilakukan, ketersediaan tanah di 

tempat. (Uji beban tiang), pengawasan/kontrol kualitas di lapangan, kemungkinan 

beban  desain aktual  yang terjadi selama beban layanan struktur. 

Tabel 2.9   Faktor Aman yang disarankan (Reese & O’Neill, 1989) 

Faktor Keamanan (Safety Factor) 
Klasifikasi 

struktur Kontrol Baik 
Kontrol 

Normal 
Kontrol Jelek 

Kontrol sangat  

Jelek 

Monumental 2,3 3  3,5 4 

Permanen 2 2,5 2,8 3,4 

Sementara 1,4 2 2,4 2,8 

  Sumber : Teknik Pondasi 2, Hary Cristady Hardiyatmo 

       Besarnya beban yang bekerja (working load) atau kapasitas izin tiang bor dengan 

memperhatikan keamanan terhadap keruntuhan adalah nilai ultimate (Qu) dibagi 

dengan Faktor Keaman (Safety Factor = F) yang sesuai. Variasi besarnya faktor 

aman yang telah banyak digunakan untuk pondasi tiang bor maupun tiang pancang, 

sangat tergantung pada jenis tiang dan tanah yang ditentukan berdasarkan data 

laboratorium, antara lain: 

1. Untuk dasar tiang bor yang dibesarkan dengan diameter d < 2 m, maka 

5,2
QQ u

a =       (2.121) 
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2. Untuk tiang bor tanpa pembesaran di bawah, maka: 

2
QQ u

a =       (2.122) 

3. Untuk tiang bor dengan diameter lebih dari 2 m, kapasitas tiang bor perlu 

dievaluasi dengan pertimbangan  terhadap penurunan tiang. 

2.9.  Studi Parameter 

      Studi parameter ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan melengkapi parameter-

parameter tanah laboratorium yang digunakan sebagai input untuk program Plaxis 

dengan menggunakan korelasi-korelasi data lapangan seperti N-SPT dengan kohesi, 

N-SPT, tekanan efektif dengan sudut geser dalam, jenis tanah  dengan daya 

rembesan, konsistensi tanah dengan angka Poisson, N-SPT dengan modulus 

elastisitas dan sebagainya 

      Adapun korelasi-korelasi parameter tanah lapangan dan laboratorium ini akan 

diuraikan satu demi satu  sebagai berikut: 

1.  Hubungan antara N-SPT dengan kekuatan geser undrained (Cu): 

a. Menurut Stroud tahun 1974 adalah: 

NKCu =   (2.123) 

dimana: Cu = kekuatan geser tanah undrained 

 K= konstanta = 3,5 – 6,5 kN/m2  dan nilai rata-rata konstanta = 4,4 kN/m2 

 N= nilai SPT yang diperoleh dari lapangan  

b. Menurut Hara et. al. tahun 1971 adalah: 
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0,79
2u N29

m
kNC =⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛    (2.124) 

dimana:Cu  = kekuatan geser tanah undrained 

                          N    = nilai SPT yang diperoleh dari lapangan 

2. Hubungan antara overconsolidation ratio (OCR) dengan nilai SPT menurut Mayne 

dan Kemper tahun 1988 adalah: 

0,689

'
vσ

N0,193OCR ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=       (2.125) 

dimana:N  = nilai SPT yang diperoleh dari lapangan 

                        = tegangan vertikal efektif (MN/m2) '
vσ

                    OCR = overconsolidation ratio  

3. Hubungan antara sudut geser   dalam (Ø) dengan nilai SPT setelah dikoreksi 

menurut Peck, Hanson dan Thornburn tahun 1974 adalah: 

2
corcor N0,00054N0,327,1φ(derajat) −+=     (2.126) 

dimana:Ncor    = nilai N-SPT setelah dikoreksi dapat dilihat  pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.28 

FNcor NCN =     (2.127) 

dimana: Ncor = harga N yang dikoreksi 

 CN = faktor koreksi  

 NF = harga N yang diperoleh dari lapangan 
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       Tabel 2.10: Sumber dan rumus nilai  factor koreksi (CN) 

Source CN 
Liao and Whitman (1986) 

'
1

pσ
 

Skempton (1986) 
'1

2

pσ+
 

Seed et al. (1975) 
1 – 1,25 Log (

'
'

1σ
σ p ), where '1σ  = 1 U.S. ton/ft2 

Peck et al. (1974) 
0,77 Log (

'
20

pσ
), for 'pσ  = 0,25 U.S. ton/ft2 

 

 

Gambar  2.28  Hubungan dan  CN ( Liao dan Whitman, 1986 dan Skempton, 1986) '
vσ

4. Schmertmann  tahun 1975 memberikan hubungan antara nilai NF, tekanan 

overburden efektif ( ) dan atmospheric pressure ( ) yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

'
vσ ap

34,0

'
1

3,202,12
tan

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= −

a

v

F

p

N
σ

φ  (2.128) 
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dimana:           NF = nilai N-SPT dari lapangan 

 = tekanan overburden efektif '
vσ

 φ   = sudut geser dalam  

 = tekanan udara (atmospheric pressure) ap

5. Hatanaka dan Uchida tahun 1996 memberikan hubungan yang sederhana antara 

sudut geser dalam (ø) dengan nilai N yang sudah dikoreksi (Ncor)  dan dirumuskan 

sebagai berikut: 

2020 += corNφ ,  2320 += corNφ  atau 1720 += corNφ  (2.129) 

6. Peck at al. tahun 1974 memberikan hubungan sudut geser dalam dengan nilai N-

SPT lapangan. Hubungan Sudut geser dalam (ø) dengan nilai N-SPT ini dapat 

digunakan untuk tanah-tanah kedalaman  kira-kira 12 meter sampai dengan 15 

meter dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut ini;       

 

Gambar 2.29 Hubungan sudut geser dalam (ø) dengan N-SPT 
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7. Hubungan modulus elastisitas (Es)   dengan undrained cohesion clays (Cu) untuk 

Tanah  clay: 

Es = (500 s/d 1500) Cu (2.130) 

dimana:  Cu =  undrained cohesion of clay soil 

Dan untuk memperoleh nilai modulus elastisitas (Es ) tanah lempung yang lebih 

akurat yang digunakan dalam perhitungan, penulis merincikan lagi nilai ( 500 s/d 

1500 ) dalam bentuk hubungan yaitu korelasi nilai ( 500 s/d 1500 ),  konsistensi tanah 

dan N- SPT, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.30 di bawah ini: 

 

Gambar  2.30  Hubungan nilai ( 500 s/d 1500 ), konsistensi tanah dan N- SPT tanah lempung. 

8. Hubungan modulus elastisitas (Es ) dengan nilai N-SPT untuk  Pasir (sand) 

Es =  ( 350 s/d 500 ) x log (N) x 98,1 (kN/m2) (2.131) 

Dan untuk memperoleh nilai modulus elastisitas (Es ) tanah pasir yang lebih akurat 

yang digunakan dalam perhitungan, penulis merincikan lagi nilai (350 s/d 500) 

dalam bentuk korelasi yaitu hubungan nilai (350 s/d 500), konsistensi tanah dan N- 

SPT, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.31 di bawah ini: 

 

Gambar 2.31 Hubungan nilai (350 s/d 500), konsistensi tanah dan N- SPT untuk tanah pasir 
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9. Hasil hubungan yang diperoleh adalah modulus elastisitas undrained (Es) 

sedangkan input yang dibutuhkan adalah modulus elastisitas efektif (Es′). Dengan 

menggunakan rumusan yang menggabungkan kedua modulus elastisitas tersebut, 

maka diperoleh yaitu: 

      Es′ = 
( )

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
50,1
1 νsE

,       (2.132) 

     sedangkan untuk keperluan praktis dapat dipakai: 

      Es′ = 0,80  (2.133) sE

10. Dari perhitungan Program ALL-Pile dapat diperoleh parameter- parameter tanah 

seperti berat isi basah (γwet), sudut geser dalam (ø),  kekuatan geser undrained 

(Cu), dan konsistensi tanah. Cara memperoleh  parameter- parameter tanah  

tersebut adalah dengan cara: Membuka  program ALL-Pile; membuka jendela 

input parameter tanah; menetapkan jenis tanah; memasukkan nilai N-SPT;  maka 

parameter berat isi basah (γwet), sudut geser dalam (ø),  kekuatan geser undrained 

(Cu), dan konsistensi tanah diperoleh. 

11. Untuk nilai Poisson’s ratio efektif (ν´) diperoleh dari hubungan jenis, konsistensi 

tanah dengan Poisson’s ratio (ν´) seperti dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah 

ini: 
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Tabel 2.11: Hubungan jenis, konsistensi dengan Poisson’s Ratio (ν) 

Soil type Description (ν´) 

Clay Soft 0.35-0.40 

 Medium 0.30-0.35 

 Stiff 0.20-0.30 

Sand Loose 0.15-0.25 

 Medium 0.25-0.30 

 Dense 0.25-0.35 

(Sumber: Soil Mechanics and Foundations, Muni Budhu, 1976) 

Dan untuk memperoleh nilai Poisson’s Ratio efektif (ν´) yang lebih 

akurat yang digunakan dalam perhitungan, penulis merincikan lagi range nilai 

Poisson’s Ratio efektif (ν´) diatas dalam bentuk hubungan yaitu hubungan 

range nilai Poisson’s Ratio efektif (ν´), konsistensi tanah  dan N- SPT seperti 

dapat dilihat pada Gambar  2.32   dan Gambar 2.33 di bawah ini: 

 

Gambar: 2.32 Hubungan range nilai Poisson’s Ratio efektif (ν´), konsistensi tanah  
dengan N- SPT untuk tanah lempung 
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Gambar: 2.33  Hubungan range nilai Poisson’s Ratio efektif (ν´), konsistensi 
tanah dengan N-SPT untuk tanah pasir 

 
12. Untuk nilai kohesi efektif (C´) diasumsikan sama dengan nol dan dari percobaan 

Triaxial Consolidated Drained (CD) yang lebih dominan adalah sudut geser 

dalam tanah lempung yaitu 200 - 420 dan untuk mendapatkan nilai yang 

diperlukan dalam perhitungan, penulis menjabarkan 200 - 420 kedalam lima 

konsistensi tanah,  seperti dapat dilihat pada Gambar 2.34 dibawah ini: 

 

Gambar 2.34 Hubungan sudut geser dalam  dengan  konsistensi pada tanah lempung 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Deskripsi Proyek 

      Proyek City Hall Town Square adalah pembangunan hotel berlantai 18 yang 

terdiri dari 16 lantai  bangunan di atas permukaan tanah dan  2 lantai basement. 

Ketinggian bangunan adalah 80 meter serta kedalaman basement adalah 7,5 meter 

dari muka tanah. 

      Proyek City Hall Town Square terletak di persimpangan jalan Raden Saleh 

dengan  jalan Balai Kota atau dilokasi Balai Kota lama.  Disekitar lokasi proyek 

terdapat beberapa bangunan penting, seperti gedung Bank Indonesia, Kantor Pos, 

Kantor Walikota dan bangunan lain  milik Pemerintah maupun milik masyarakat.  

      Untuk meneruskan/mentransfer beban dari bagian struktur atas /bangunan atas 

(upper structures/super structures) ke lapisan tanah di bawahnya hingga mencapai 

daya dukung yang diinginkan, maka diperlukan suatu bagian konstruksi bangunan 

bawah (sub structures) yang disebut dengan pondasi, dalam hal ini direncanakan 

menggunakan  pondasi tiang bor/borepile.  

      Untuk dapat mengetahui deskripsi dari proyek ini, maka diketahui data-data 

sebagai berikut :           

 Nama Proyek    :   City Hall Town Square 

  Fungsi Bangunan  :   Hotel 

  Lokasi Pekerjaan  :    Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota.

88 
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  Consultan Perencana  :   P.T.Sinarpersada Anugerahsakti 

  Kontraktor    :   P.T. Multi Arta Semesta 

  Consultan Penelitian Tanah :   P.T.Perintis Pondasi Teknotama 

  Luas Lahan    :   9030 m2. 

3.2. Data Teknis Borepile/Tiang Bor 

Seperti tersebut di atas, untuk meneruskan/mentransfer beban dari bagian 

struktur atas /bangunan atas (upper structures/super structures) ke lapisan tanah di 

bawahnya hingga mencapai daya dukung yang diinginkan, maka diperlukan suatu 

bagian konstruksi bangunan bawah (sub structures) yang disebut dengan pondasi.   

 Dari hasil penyelidikan tanah diperoleh data bahwa lapisan tanah bagian atas 

adalah tanah lunak dengan konsistensi tanah rendah sehingga daya dukungnya juga 

rendah, sedangkan lapisan tanah keras keras terdapat pada kedalaman 15 meter dari 

permukaan tanah, oleh sebab itu direncanakan pondasi dengan menggunakan pondasi 

tiang bor/ borepile.  

 Dalam proyek ini, dipergunakan  pondasi tiang bor/bore pile dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

Jenis pondasi tiang     : Bore pile/ Pondasi tiang bor 

Diameter Pondasi     : 1 meter. 

Mutu Beton (Concrete Strenght)  :  K – 350 

Mutu Baja     :  U – 39 

Kedalaman Pondasi Tiang   : 20 meter dari muka tanah. 

      : 12,5 m dari lantai dasar basement. 
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Beban Rencana (design load)   : 550 ton 

Methode Pembebanan    : Beban Langsung ( Kentledge Syst). 

Prosedur Pembebanan    : Slow Maintained Loading 

Standard Pengujian    : ASTM D.1143 – 81 

Jenis Pembebanan    : Static Axial Compressive Loading. 

3.3 Tahapan Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, beberapa tahapan dilaksanakan sehingga tercapai 

maksud dan tujuan dari penelitian. Seperti diketahui darai bab I, tujuan penelitian 

adalah : Menganalisis besarnya daya dukung aksial pondasi tiang bor tunggal dan   

penurunan (settlement) yang terjadi berdasarkan rumus-rumus dari beberapa metode 

secara konvensional yang didasarkan pada data pengujian di lapangan dan data 

pengujian di laboratorium,menganalisis besarnya daya dukung aksial pondasi tiang 

bor tunggal dan   penurunan (settlement) yang terjadi dengan metode elemen hingga 

(finite element) menggunakan program Plaxis di mana pemodelan tanah adalah model 

Mohr Coulomb dan melakukan analisis terhadap daya dukung dan penurunan dari 

hasil perhitungan dengan metode-metode tersebut di atas, kemudian membuat suatu 

kesimpulan maupun saran. Dalam mencapai tujuan tersebut maka dilakukan tahapan-

tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap pertama 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan berbagai jenis judul buku, 

jurnal, dan makalah yang mendukung terhadap penelitian sesuai dengan judul 

yang akan dibahas. 
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b. Tahap kedua 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen data-data dari hasil 

penyelidikan tanah, dalam hal ini laporan lengkap hasil penelitian P.T. 

Sinarpersada Anugerahsakti – Medan pada Proyek The City Hall Town Square 

yang berlokasi di  Jalan Raden Saleh - Jalan Balai Kota – Medan. 

c. Tahap ketiga 

Melakukan analisis antara data lapangan dengan buku yang sesuai dengan 

penelitian tentang penggunaan teori dan persamaan yang sesuai, serta pendekatan 

yang akan digunakan. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat permasalahan  

tanah sangat kompleks. Sebagai contoh : permukaan air tanah dianggap bidang 

datar, padahal dalam keadaan sebenarnya tidak demikian, karena  rembesan air 

tanah sangat tergantung pada permeabilitas tanah.  

d. Tahap keempat 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan daya dukung pondasi tiang bor secara 

konvensional sesuai dengan teori dan formula yang telah dibahas pada tinjauan 

pustaka dengan data-data yang diperoleh dari laporan data pengujian tanah 

dilapangan maupun data dari hasil pengujian di laboratorium. 

e. Tahap kelima  

Pada tahapan ini, dilakukan pemodelan tanah dengan Model Mohr Coulomb 

pada Program Flaxis untuk mendapatkan daya dukung pondasi tiang bor dan 

penurunan yang terjadi.  
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f. Tahap keenam 

Membandingkan daya dukung pondasi tiang bor, penurunan yang terjadi yang 

dihitung dengan rumus-rumus dari beberapa metode secara konvensional  dan 

perhitungan yang dilakukan dengan Model Mohr Coulomb pada Program Plaxis 

terhadap hasil uji pembebanan di tempat (Loading test), kemudian membuat 

kesimpulan dan saran. 

Skema pelaksanaan studi ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

 Review dan studi kepustakaan dan pembahasan 
teori-teori yang berkaitan dengan pondasi tiang bor 

 

 Review kondisi daerah penelitian dan lokasi 
pengambilan data 

 

 Melakukan Analisis antara Data Lapangan dengan 
buku literature/ dasar teori serta modeling yang 

sesuai dengan data lapangan.  

 
Perhitungan Daya Dukung Borepile dengan secara 

Manual yang sesuai dengan Literature  

 

Perhitungan Daya Dukung Borepile dengan Metode  
Elemen Hingga yaitu dengan Program Plaxis 

dengan Model Tanah Mohr Coulomb. 

 

 

Analisis hasil perhitungan, kesimpulan dan saran 

Gambar.3.1. Alur  pelaksanaan penelitian 
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3.4 Lokasi Penelitian 

      Lokasi penelitian berada pada proyek pembangunan The City Hall Town Square 

Medan yang terletak di Jalan Raden Saleh – Jalan Balai Kota di kota Medan. Denah 

proyek seperti tergambar pada Gambar 3.2 di bawah ini.. 

 

BH2 =Bore Hole-2 

Gambar 3.2. Denah lokasi Proyek City Hall Town Square Medan

BH1 =Lokasi  Bore Hole 1

LT =Lokasi  Loading Test 
S7 = Lokasi  Sondir -7 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4. 1 Elemen Hingga dengan Program Plaxis 

4.1 1. Pendahuluan 

      Agar dapat melakukan proses perhitungan antara korelasi beban vertikal batas 

(ultimate) dengan displacement yang terjadi pada suatu pondasi tiang bor beton 

dengan elemen hingga metode numerik dapat digunakan dengan bantuan program 

Plaxis.  

      Model tanah yang digunakan adalah model Mohr-Coulomb dengan analisis 

axisymmetric. Hali ini dilakukan karena didalam perhitungan program Plaxis, model 

Mohr-Coulomb merupakan  pemodelan umum dalam penyelidikan tanah dimana 

model ini membutuhkan parameter : Modulus Young (E), angka Poisson ratio (υ), 

Cohesi (c), sudut geser (φ) dan sudut dilatancy (ψ).   Mengingat bentuk dari pondasi 

tiang bor  berbentuk silinder yang padat (radial), maka  sesuai dengan petunjuk 

mannual dari program Plaxis, digunakan  model Axisymetric 

      Hasil pemodelan elemen hingga dengan program Plaxis dibandingkan dengan 

pengujian lapangan (loading test)  pondasi tiang bor, yang sudah dihitung dan 

ditabelkan oleh konsultan tanah. 

4.1 2. Lapisan tanah, jenis tanah dan pondasi tiang bor 

      Setiap tiang bore  yang diselidiki tertanam pada tanah yang terdiri dari beberapa 

lapisan, dimana jenis dan parameter-parameter tanahnya juga berbeda. Dalam hal ini
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dari data  pengujian drilling log   tanah ada 4 buah sample, namun data loading test 

hanya ada satu buah saja. Secara umum jenis tanah yang terdapat pada lokasi pekerjaan 

tiang  bor yang diperoleh dari data drilling log  terdiri dari:  

Bore Hole-I  :  Clayey Sand, Sandy Clay, Silty Find Sand. 

Bore Hole-II  :  Sandy Clay , Clayes Sand,  Silty Find Sand. 

Bore Hole-III   :  Clayey Sand, Silty Sand, Silty Find Sand. 

Bore Hole-IV  :  Silty  Clay, Clayey Sand, Silty Sand  

      Dan dari pengamatan lokasi loading test lebih dekat ke lokasi Bore Hole – I 

sehingga untuk data tanah sebagai pembanding diambil dari titik terdekat sebagai 

mewakili. 

      Pondasi tiang bor  beton dimodelkan sebagai bahan non-porous. Rencana 

monitoring meliputi hubungan beban vertikal batas (ultimate) dan displacement. 

4.1 3. Parameter model tanah (Material model) 

      Pemahaman parameter tanah yang akan digunakan sebagai input pada program 

komputer/program plaxis  harus dimengerti oleh si pemakai program. Kesalahan di 

dalam penentuan parameter tanah akan memberikan output yang keliru, sehingga hasil 

yang didapat tidak mencerminkan respon yang sesungguhnya. Parameter tanah yang 

diperlukan disesuaikan dengan model yang dipilih, model Linier elastic, Mohr-

Coulumb, Advanced Mohr-Coulumb, Soft Soil (Cap), Jointed Rock, Soft Soil Creep 

User-defined Soil, dan Modified Cam-Clay, masing – masing memerlukan parameter 

tanah tersendiri, meskipun ada beberapa parameter tanah yang bersesuaian. Parameter 

ini didapatkan dari Laporan Akhir Hasil Penelitian Tanah (Soil Investigation) oleh       
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P T Sinarpersada Anugerahsakti Medan, dan data loading test oleh PT Perintis Pondasi 

Teknotama, hasil pengujian laboratorium, lapangan dan korelasi keduanya, dan 

sebahagian parameter diasumsikan berdasarkan buku referensi. Pada penelitian ini 

model tanah yang digunakan adalah Mohr-Coulomb. 

4.1 4. Material model Mohr-Coulumb 

      Sesuai dengan penjelasan di atas, parameter   yang  dibutuhkan  pada  perhitungan 

plaxis dengan pendekatan perhitungan yang mengacu kepada  model   Mohr-Coulomb   

adalah:   

1. Modulus    elastisitas (Е). 

2. Poisson’s ratio (ν ). 

3. Sudut geser dalam (φ ),   

4. Kohesi (c) 

5. Sudut dilatancy (ψ).  

4.1.4.1  Modulus elastisitas (Elastic Modulus) 

      Di laboratorium, modulus elastisitas (E) didapat dari hasil hubungan tegangan – 

regangan pengujian triaxial test. Sudut kemiringan awal Eo yang dibentuk didefinisikan 

sebagai modulus elastisitas yang juga disebut Young’s modulus, sedangkan E50 

didefinisikan sebagai  secant modulus pada kekuatan 50%. Untuk tanah lempung over 

konsolidasi dan beberapa jenis batuan dengan rentang linier elastis yang besar, 

digunakan Eo. Sedangkan untuk material pasir dan lempung normal konsolidasi lebih 

tepat menggunakan E50. 
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      Pada penelitian ini modulus elastisitas (E) didapatkan dari korelasi hasil pengujian 

sondir (CPT), standard penetration test (SPT) dan unconfined test.  

4.1. 4.2 Possion’s ratio (ν ) 

      Poisson’s ratio adalah harga perbandingan regangan lateral dengan regangan aksial 

yang berguna untuk menghubungkan besar modulus elastisitas (E) dengan modulus 

geser (G) dengan persamaan  

E = 2(1+υ)G.        4.1  

      Nilai possion’s ratio berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5 dan pada program 

Plaxis disarankan  ≤ 0,35. 

4.1.4.3 Sudut geser dalam (φ ) dan kohesi (c)  

      Sudut geser dalam (φ ) dan nilai kohesi (c) untuk tanah lempung diperoleh dari hasil 

pengujian triaxial dan  unconfined test. 

4.1.4.4 Sudut dilatancy (ψ)  

       Sudut dilatancy (ψ) adalah sudut yang dibentuk bidang horizontal dengan arah 

pengembangan butiran pada saat butiran menerima tegangan deviatorik. Tanah lempung 

normal konsodilasi tidak memiliki sudut dilantasi, tetapi pada tanah pasir, besar sudut 

ini tergantung pada kepadatan relatif (Dr) dan sudut geser dalamnya yang dinyatakan 

dengan    persamaan  

  ψ  =  φ  -  300        4.2 

4.1.4.5 Parameter permeabilitas kx dan ky 
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       Parameter kx dan ky nilainya dianggap sama untuk setiap lapisan, terhadap arah x 

maupun terhadap arah y. Nilai ini sebahagian diambil dari Mekanika Tanah (Wesley 

L.D., 1977), yaitu korelasi macam tanah dan permeabilitas. 

 

 

4.2 Data-Data Masukan 

      Sebelum dilakukan perhitungan terlebih dahulu disajikan data-data masukan yang 

diperlukan program Plaxis, yaitu data: siklus pembebanan loading test, tiang pancang 

dan deskripsi dan parameter tanah hasil pengujian laboratorium setiap lapisan pada 

lokasi BH-1, sebagai berikut: 

4.2.1 Siklus pembebanan 

4.2.1.1 Siklus (cycle) uji pembebanan (loading test) pada lokasi BH1 

Project            : Pembangunan City Hall Town Square 

Working load  : 550 Ton 

Test load : 1100 Ton 

a. Cycle I, dengan pembebanan sebagai berikut: 

1.   Besar beban = 25 %, konsolidasi 1 jam =   137.50  ton  

2.   Besar beban = 50 %, konsolidasi 2 jam =   275.00 ton  

Jenis Tiang : Beton   

Diameter Tiang : 1.00 m 

Panjang tiang : 12.5 m      

3. Besar beban = 25 %, konsolidasi 20 menit =   137.50 ton  

4. Besar beban = 00 %, konsolidasi 1 jam =   00,00 ton  

b. Cycle II, dengan pembebanan sebagai berikut: 

1.  Besar beban = 50 %, konsolidasi 20 menit    =   275.00 ton 

2.  Besar beban = 75 %, konsolidasi 1 jam     =   412.50 ton 

3. Besar beban = 100 %, konsolidasi 2 jam =   550.00 ton  
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4. Besar beban = 75 %, konsolidasi 20 menit =   412.50 ton 

5. Besar beban = 50 %, konsolidasi 20 menit =   275.00 ton 

6. Besar beban = 00 %, konsolidasi 1 jam =   00,00 ton 

c. Cycle III, dengan pembebanan sebagai berikut: 

1. Besar beban = 50 %, konsolidasi 20 menit =   275.00 ton 

2. Besar beban = 100 %, konsolidasi 20 menit =   550.00 ton 

3. Besar beban = 125 %, konsolidasi 1 jam =   687.50 ton 

4. Besar beban = 150 %, konsolidasi 2 jam =   825.00 ton 

5. Besar beban = 125 %, konsolidasi 1 jam =   687.50 ton 

6. Besar beban = 100 %, konsolidasi 20 menit =   550.00 ton 

7. Besar beban = 50 %, konsolidasi 20 menit =   275.00 ton 

8. Besar beban = 00 %, konsolidasi 1 jam =   00,00 ton 

d. Cycle III, dengan pembebanan sebagai berikut: 

1. Besar beban = 50 %, konsolidasi 20 menit =   275.00 ton 

2. Besar beban = 100 %, konsolidasi 20 menit =   550.00 ton 

3. Besar beban = 150 %, konsolidasi 20 menit =   825.00 ton 

4. Besar beban = 175 %, konsolidasi 1 jam =   962.50 ton 

5. Besar beban = 200 %, konsolidasi 24 jam =   1100.00 ton 

6. Besar beban = 150 %, konsolidasi 20 menit =   825.00 ton 

7. Besar beban = 100 %, konsolidasi 20 menit =   550.00 ton 

8. Besar beban = 50 %, konsolidasi 20 menit =   275.00 ton 

9. Besar beban = 00 %, konsolidasi 10 menit =   00,00 ton 
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4.2.2 Data tiang bor/bore pile beton untuk program Plaxis 

      Sebelum melakukan pemodelan pondasi tiang bor atau bore pile, ada baiknya kita 

telebih dahulu mengetauhi data-data teknis  dari bore pile tersebut.  Data-data tersebut 

berhubungan dengan data yang dibutuhkan pada perhitungan daya dukung maupun 

penurunan pondasi tiang bore atau bore pile, baik secara manual maupun program 

Plaxis. Hal ini dapat kita lihat pada  Tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1: Data bore pile/ pondasi tiang bor  beton 

No Keterangan Nilai 

1 Lokasi Bore Hole 1 

2 Jenis Pondasi Tiang Pondasi Tiang Bor Beton 

3 Diameter Tiang (m) 1.00 

4 Panjang Tiang (m) 12,5 

5 Luas Penampang (m2) 3.142 

6 Modulus Elastisitas (kN/m2) 40000000 

7 Momen Inertia (I) (m4) 7,854 x 10-3 

9 AE  (kN/m) 5026400 

10 EI  (kNm2/m) 314159,3 

11 Angka Poisson (ν ) 0,12 

 

4.2.3.  Deskripsi dan parameter tanah setiap lapisan 

      Deskripsi dan parameter tanah hasil SPT dan pengujian dari laboratorium ini dikutip 

dari penyelidikan maupun penelitian tanah yang dilaksanakan oleh P.T. Sinarpersada 

Anugerahsakti Medan. Lampiran A melengkapi data – data yang kurang dan untuk 
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menyesuaikan data – data lain yang dibutuhkan dalam program Plaxis diambil dari 

buku referensi teori mekanika tanah sebagai berikut: 

1. Untuk koefisien rembesan (kx, ky) diambil dari korelasi macam tanah dan 

koefisien    rembesan, dapat dilihat pada lampiran B-1 

2. Untuk sudut geser dalam (φ ) diambil dari korelasi N-SPT dan sudut geser 

dalam, dapat dilihat pada lampiran B-2 dan Bab II Studi Parameter. 

3. Untuk modulus elastisitas (E) diambil dari korelasi N-SPT dengan modulus 

elastisitas pada tanah lempung dan tanah pasir, dapat dilihat pada lampiran B-3, 

B-4 dan B-5 dan Bab II Studi Parameter.  

4.  Untuk angka poisson (ν ), diambil dari korelasi konsistensi tanah dan nilai N-

SPT   dapat dilihat pada Bab II Studi Parameter. 

5. Kepadatan tanah (γ wet), diambil dari korelasi N-SPT, sudut geser dalam, 

angka/derajat kepadatan dan kepadatan basah pada tanah kohesif dan tanah non 

kohesif, diperoleh dari program ALL Pile  dan dapat dilihat pada lampiran B-7 

dan B-8 dan Bab II Studi Parameter. 

      Berhubung karena data-data tanah yang dibutuhkan pada perhitungan  Plaxis tidak 

semua terdapat pada hasil penyelidikan tanah yang telah tersedia, maka dilakukan studi 

parameter tanah. Studi parameter tanah ini dilakukan dengan menggunakan program 

komputer lain yaitu program All-Pile. Adapun hasil dari studi parameter tersebut dapat 

disajikan pada Tabel 4.2 yang berisikan hubungan antara N rata rata SPT, berat isi 

kering, berat isi basah dan sudut geser dalam. 
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Tabel 4.2: Hubungan N rata rata SPT, berat isi kering, berat isi basah dan 
sudut geser dalam yang didapat dari program All-Pile 

No. 
lap. 

 

N rata-rata 
SPT(bpf) 

γdry 
(kN/m3)

 

γwet 
(kN/m3) 

 

ø 
(…o) 

 

Cu 
(kN/m2) 

 
1 9.00 12,38 16,55 7 14,7 

2 11.00 12,38 16,55 7 14,7 

3 42.30 16,74 19,95 28 14,5 

4 50.17 16,45 19,82 28 14,7 

5 50.17 15,07 18,74 26 14,7 

      Hubungan antara N - SPT / N rata rata dengan koefisien permeabilitas tanah dimana 

dalam perhitungan ini koefisien permeabilitas arah horizontal (kx) dianggap sama 

dengan koefisien permeabilitas arah vertikal (ky) seperti terlihat pada Tabel 4.3 di 

bawah ini. 

Tabel 4.3: Hubungan N - SPT, jenis dan daya rembesan tanah pada lokasi BH-1 

No. 
lap. 

 

N - SPT 
(bpf) 

 

Jenis tanah dan 
konsistensi tanah 

Tebal 
lapisan 

(m) 

Elevasi 
muka air 

(m) kx 
(m/day) 

 
ky 

(m/day) 

 

1 9.00 sandy clay, stiff 1.00 -0.50 0.00086 0.00086 

2 11.00 sandy clay, stiff 4.75 - 0.00086 0.00086 

3 42.30 silty fine sand, dense 3.15 - 1.728 1.728 

4 50.17 silty fine sand, dense 8.60 - 1.728 1.728 

5 50.17 silty fine sand, dense 5.45 - 1.728 1.728 
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      Berhubung karena data-data tanah yang dibutuhkan pada perhitungan  Plaxis tidak 

semua terdapat pada hasil penyelidikan tanah yang telah tersedia, termasuk nilai  dari 

modulus elastisitas tanah,  maka dilakukan studi parameter tanah. Studi parameter 

tanah ini dilakukan dengan menggunakan program komputer lain yaitu program All-

Pile. Sementara jika dilakukan studi literatur seperti tercantum pada Lampiran B-3 

dan B-4 interval yang ada untuk tiap jenis tanah sangat besar, sehingga perlu 

dilakukan dengan cara interpolasi linier. Interpolasi linier dapat dilakukan dengan 

bantuan Gambar 4.1 dan  Gambar 4.2 yang disesuaikan dengan jenis tanah yang ada. 

       Adapun hasil dari studi parameter tersebut dapat disajikan pada Tabel 4.4 yang 

berisikan hubungan N - SPT dengan modulus elastisitas pada lokasi bore hole – I.  

Tabel 4.4: Hubungan N - SPT dengan modulus elastisitas pada lokasi BH-1 

No 
lap
. 
 

N - SPT 
(bpf) 

 

Jenis tanah 
dan 

konsistensi tanah 

Tebal 
lapisan 

(m) 

Elevasi 
muka air 

(m) 
Es 

(kN/m
2) 

Es′ 
(kN/m

2) 

1 9.00 sandy clay, stiff 1.00 -0.50 15,051.38 12,041.10 

2 11.00 sandy clay, stiff 4.75 - 15,751.68 12,601.34 

3 42.30 silty fine sand,dense 3.15 - 73,142.94 58,514.35 

4 50.17 silty fine sand,dense 8.60 - 78,419.39 62,735.51 

5 50.17 silty fine sand,dense 5.45 - 78,419.39 62,735.51 

dimana: 

Modulus elastisitas (Es) untuk: 

1. Pasir (sand) 

Es =  ( 350 s/d 500) x log (N) x 98.1 (kN/m2) 
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Gambar 4.1 Hubungan kosistensi, N-SPT dan rincian konstanta 350-500 

2. Tanah  clays: 

Es = (500 s/d 1500) Cu 

 

Gambar 4.2 Hubungan kosistensi, N-SPT dan rincian konstanta 500-1500 

Cu =  undrained cohesion of clay soil 

Rumus modulus elastisitas efektif adalah: 

Es′ = 
( )

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
50,1
1 νsE

,  

sedangkan keperluan praktis dapat dipakai yaitu: 

  Es′ = 0,80  sE

      Dalam melakukan perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi tiang bor atau 

bore pile, dibutuhkan besar dari angka Poisson’s dari masing-masing lapisan tanah yang 

akan dimodelkan. Pada lokasi bore hole-I diperoleh data hubungan antara N - SPT, 

konsistensi dengan Poisson’s ratio seperti tersaji pada Tabel 4.5 berikut ini. 
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Tabel 4.5: Hubungan N - SPT, konsistensi dengan Poisson’s ratio pada lokasi BH-1 

No. 

lap. 

 

N - SPT 

(bpf) 

 

Jenis tanah 

dan 

konsistensi tanah 

Tebal 

lapisan 

(m) 

Kedalaman 

muka air 

(m) 
ν′ 

1 9.00 
Sandy Clay, 

Stiff 
1.00 - 0.50 0.286 

2 11.00 
Sandy Clay, 

Stiff 
4.75 - 0.257 

3 42.30 
Silty Fine Sand, 

Dense 
3.15 - 0.331 

4 50.17 
Silty Fine Sand, 

Dense 
8.60 - 0.350 

5 50.17 
Silty Fine Sand, 

Dense 
5.45 - 0.350 

 

Untuk mempermudah proses pemodelan tanah pada program Plaxis, maka semua 

data-data yang dibutuhkan pada perhitungan program Plaxis disajikan dalam satu 

tabel seperti tercantum pada Tabel 4.6 di bawah ini.  Data yang terdapat pada  Tabel 

4.6 ini bersumber dari  Tabel 4.1  sampai Tabel 4.5 ditambah dengan data yang 

bersumber dari buku manual program  Plaxis seperti nilai dari Rinter , dimana untuk 

pondasi tiang bor atau bore pile nilai dari Rinter diambil lebih kecil dari nilai 1. 

Demikian hal nya dengan angka Poisson, untuk pondasi tiang bor atau bore pile 

disarankan ≤ 0.35. Oleh sebab itu, pada Tabel 4.6 ini merupakan Input parameter 

tanah untuk program Plaxis pada lokasi Bore Hole-1. 
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Tabel 4.6: Input parameter tanah untuk program Plaxis pada lokasi Bore Hole-1 

 
No. 
Lap. 

 

Jenis tanah 
dan 

konsistensi tanah 

Tebal 
lapisa

n 
(m) 

Muka 
air 
(m) 

γdry 
(kN/m

3

) 

γwet 
(kN/m

3) 
kx 

(m/day) 
ky 

(m/day) 
Es′ 

(kN/m
2) ν′ C′ 

(kN/m
2) 

ø′ 
(o) 

ψ′ 
(o) Rinter 

1 
Sandy Clay 

(N = 9;Stiff Clay) 
1,00 0.5 12,38 16,55 0,000864 0,000864 12041,1 0,29 14,7 7 - 0, 8 

2 
Sandy Clay 

(N = 9;Stiff Clay) 
6,00 - 16,74 19,95 0,000864 0,000864 12601,31 0,26 14,7 7 - 0, 8 

3 
Silty Fine Sand 

(N=42,3 Dense) 
6,00 - 16,45 19,82 1,728 1,728 58514,35 0,33 14,5 28 7,10 0, 8 

4 
Silty Fine Sand 

(N=50,17 Dense) 
6,00 - 15,07 18,74 1,728 1,728 62735,51 0,35 14,7 28 7,10 0, 8 

5 
Silty Fine Sand 

(N=50,17 Dense) 
3,95 - 15,07 18,74 1,728 1,728 62735,51 0,35 14,7 26 7,10 0, 8 
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4.3.  Proses Masukan Data ke Program Plaxis 

Proses pemasukan data dilakukan dengan proses sebagai berikut : 

1. Struktur tanah yang hendak dihitung digambar terlebih dahulu, dengan lebar 

diambil sebesar 20 D (  D = diameter bore pile) 

2. Untuk idealisasi dari air tanah yang keluar diasumsikan dengan material Liquid 

dengan  nilai γ lebih besar dari γair. Dalam hal ini dianggap sebesar  15 kN/m3. 

3. Setelah dilakukan pengeboran, lalu di masukkan material bore pile ke dalam 

lubang bore, mulai dari bawah hingga penuh. Oleh sebab itu  liquid dengan 

sendirinya akan terdesak keluar oleh karena  berat jenis air lebih kecil dari berat 

jenis material. 

4. Setelah pengecoran dilakukan, maka dibiarkan selaa 28 hari, lalu setelah itu data 

dilakukan pembebanan dengan Loading Test. 

4.3.1. Output perhitungan program Plaxis 

4.3.1.1.  Pada lokasi Bore Hole-1  

      Setelah gambar selesai dibuat  lapis demi lapis pada lembar kerja monitor,  input 

data-data tanah maupun data-data bore pile  juga segera dilakukan, setelah data yang 

dibutuhkan program Plaxis telah terpenuhi lalu diakhiri dengan mengklik Apply dan 
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Ok pada dialog Soil Interface seperti  tergambar  pada Gambar 4.3. di bawah ini. 

 

Gambar 4.3: Pemodelan lapisan tanah dan tiang pada lokasi Bore Hole-1 

      Dengan masuknya data maupun parameter tanah dan bore pile, langkah selanjutnya 

adalah mengklik tombol Generate Mesh maka akan timbul Warning di monitor, lankah 

selanjutnya adalah mengklik Ok, maka akan muncul hasil Connectivitas seperti 

tergambar pada Gambar 4.4 berikut ini. 
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Gambar 4.4: Generated mesh  pada lokasi Bore Hole-1 

      Langkah berikutnya adalah mengklik Update, initial condition, lalu Generate water 

pressure lalu klik Ok, akan muncul Active Pore Pressure seperti pada Gambar 4.5 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.5     Pore  pressure  pada lokasi Bore Hole-1 
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      Langkah berikutnya adalah mengklik Update, lalu  KO-procedure lalu klik Ok, akan 

muncul Effective  Stresses seperti pada Gambar 4.6 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.6     Initial Soil stresses  pada lokasi Bore Hole-1 

      Langkah berikutnya adalah mengklik Update, lalu  Calculate sehingga muncul 

dialog Plaxis Input lalu klik Yes, akan muncul Plaxis Calculations seperti pada Gambar 

4.7 di bawah ini. Setelah itu dilakukan pemasukan data  dengan beberapa phase yang 

dianggap dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Kegiatan selanjutnya adalah 

menentukan titik-titik nodal yang akan dihitung pada struktur yang telah kita 

rencanakan dengan mengaplikasikannya pada gambar yang telah kita gambar terdahulu. 

Lalu kita akan menentukan lokasi nodal yang dianggap dapat mewakili prilaku tanah 

maupun bore pile. Setelah nodal yang kita maksud telah terakses di program Plaxis 
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seperti terlihat pada Gambar 4.8 ,Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 lalu klik Calculate, lalu 

program akan run dan menghitung  sesuai dengan data yang kita butuhkan. 

 

Gambar 4.7.    Step awal dari proses Calculate, sebelum pemilihan Nodal 
 
 

 

NODE A 

NODE B 

Gambar 4.8:  Posisi node A dikepala tiang pada lokasi Bore Hole-1 
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NODE C 

NODE D 

Gambar 4.9:  Posisi node C dikepala tiang pada lokasi Bore Hole-1 

 

Gambar 4.10:  Step akhir  dari proses Calculate, sesudah  pemilihan Nodal 
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      Setelah selesai proses perhitungan oleh program Plaxis, maka tanda panah pada 

Gambar 4.10 akan berubah menjadi tanda centang yang mengisyeretkan bahwa 

perhitungan program Plaxis sudah berhasil dengan baik. 

Setelah proses perhitungan selesai, maka langkah berikutnya adalah  masuk pada 

kategori Curva dan setelah itu, kita pilih file yang telah kita simpan yaitu hasil dari 

program Plaxis. Akan muncul dialog pada Curve Generation yang menghasilkan 

gambar-gambar yang terdii dari Gambar 4.11 hingga Gambar 4.17.  

      Kita pilih Multiplayer dan Displacement pada nodal A yaitu di kepala tiang bor, 

akan muncul gambar seperti Gambar 4.11 berkut ini. 

 

EMPAT 
SIKLUS 

Gambar 4.11:  Hubungan antara Beban dengan Penurunan pada  Bore Hole-1 
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Dari  Gambar 4.11 dianalisis maka akan diperoleh data-data seperti tercantum pada 

Tabel 4.7, antara lain : penurunan permanen, penurunan maksimum pada saat beban 

maksimum, dan lain-lain 

      Dari hasil output ini, kita dapat mengubahnya gambar menjadi ketentuan lain. Jika 

kita pilih Time dengan Multiplier, maka akan muncul gambar seperti pada Gambar 4.12 

berikut ini:  

 

Gambar 4.12  Hubungan antara Waktu dengan Beban pada  Bore Hole-1 

Dimana dari Gambar 4.12 di atas terlihat denga jelas bahwa ada 4 siklus dalam 

pembebanan, yang sama dengan pembebanan dengan loading test. 

      Selanjutnya kita juga mengubah gambar yang ada di hasil perhitungan dan jika 

diklik  Step dilanjutkan dengan Multiplier, maka akan muncul gambar hubungan antara 

Step dengan Pembebanan pada  Bore Hole-1yang digambarkan  seperti grafik  pada 

Gambar 4.13. di bawah ini. 
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Gambar 4.13:  Hubungan antara Step dengan Pembebanan pada  Bore Hole-1 

      Selanjutnya dengan mengklik step dan setlement, maka diperoleh  grafik seperti 

yang ada  pada Gambar 4.14  seperti di bawah ini. 

 

Gambar 4.14:  Hubungan antara Step dengan Penurunan pada  Bore Hole-1 
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      Selanjutnya kita pilih item Output dari hasil perhitungan Plaxis, maka akan kita 

peroleh hasi dari Deformed Mesh yang menghasilkan nilai extreme total displacement 

seperti tergambar pada Gambar 4.15 di bawah ini. 

 

Gambar 4.15:  Deformed Mesh pada Bore Hole-1 

      Jika kita ingin mengetahui Active Pore Pressures pada lokasi BH-1, maka kita akan 

klik stress dan memilih  active pore pressure seperti tegambar pada Gambar 4.16 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.16. Active Pore Pressures pada lokasi BH-1 
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      Dalam kondisi stress active pore pressure, lalu dilanjutkan dengan deformation 

dalam kondisi total increments akan menghasilkan Total Incremental Displacement BH-

1 di Titik A seperti tergambar pada Gambar 4.17 berikut ini. 

 

Gambar 4.17: Total Incremental Displacement BH-1 di Titik A 

      Setelah melakukan pendataan pada data loading test, maka dapat digambarkan 

hubungan antara beban dengan penurunan. Demikian juga hasil dari proses perhitungan 

dengan menggunakan program Plaxis, dapat digambarkan  hubungan antara beban 

dengan penurunan yang telah kita lihat pada Gambar 4.11 di atas. Jika kadua kasus ini 

digabungkan pada suatu gambar dengan menggunakan program Exel, maka diperoleh 

hasil seperti yang tersaji pada Gambar 4.18 berikut ini. 
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Gambar 4.18: Hubungan Penurunan (Uy) berdasarkan perhitungan Plaxis  (Mohr 
Coulomb)  dengan Loading Test pada lokasi BH-1 di Titik A 

 
Dari Gambar 4.18 di atas dapat diperoleh data-data seperti tersaji pada Tabel  4.7 

berikut. 
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Tabel 4.7. Hasil perbandingan perhitungan Plaxis (Mohr Coulomb) dengan       
Loading Test pada Lokasi Bore Hole 1  

 

No Uraian Loading Test 
Plaxis 

Mohr Coulomb 
Perbedaan 

1 
Beban Rencana  

( Load Design) 
550 ton 550 ton 0 

2 
Beban Maksimum  

( Maximum Load) 
1100 ton 1100 ton 0 

3 Daya Dukung Ultimate 727,10 ton 680 ton 34,26 

4 Penurunan permanen (mm) 7,44 7,61 0,17 

5 
Rebound maksimum elastis 

(mm) 
2,01 11,22 9,21 

6 
Penurunan maks. pd beban 

maksimum (mm) 
9,45 18,83 9,38 

 

      Sementara itu,  menurut Silaen M Koster dalam tesisnya “ Analisis Daya Dukung 

dan Penurunan Bore Pile dengan Model Tanah  Hardening Soil pada Proyek City Hall 

Town Square Medan” diperoleh hasil seperti pada Gambar 4.19. Setelah melakukan 

pendataan pada data loading test, maka dapat digambarkan hubungan antara beban 

dengan penurunan. Demikian juga hasil dari proses perhitungan dengan menggunakan 

program Plaxis dimana model tanah digunakan model Hardening Soil, Jika kadua kasus 
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ini digabungkan pada suatu gambar dengan menggunakan program Exel, maka 

diperoleh hasil seperti yang tersaji pada Gambar 4.19 berikut ini. 

Kurva Beban VS Displacement
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Gambar 4.19: Hasil Penurunan (Uy) berdasarkan perhitungan Plaxis(Hardening Soil)                   
dengan Loading Test pada lokasi BH-1 di Titik A 

 
Dari Gambar 4.19 di atas dapat diperoleh data-data seperti tersaji pada Tabel  4.8 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.8. Hasil perbandingan perhitungan Plaxis (Hardening Soil) dengan Loading 
Test pada Lokasi Bore Hole 1 
 

No Uraian Loading Test 
Plaxis 

Hardening Soil 
Perbedaan 

1 Beban Rencana ( Load Design) 550 ton 550 ton 0 

2 
Beban Maksimum ( Maximum 

Load) 
1100 ton 1100 ton 0 

3 Penurunan permanen (mm) 7,44 7,73 0,29 

4 
Rebound maksimum elastis 

(mm) 
2,01 2,04 0,03 

5 
Penurunan maks. pd beban 

maksimum (mm) 
9,45 9,77 0,32 

 

      Dari uraian di atas, maka dapat dibandingkan hasil dari perhitungan menggunakan 

program plaxis dengan menggunakan model tanah Mohr Coulomb, Hardening Soil  

dengan data hasil dari Loading Test.  Hal ini dapat digambarkan pada Gambar 4.20 

berikut ini. Dari ketiga metode perhitungan dapat digambarkan hasil perhitungan 

masing masing methoda dalam satu grafik ”Displacement VS Beban” sehingga 

mempermudah melakukan pembahasan. 
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Gambar 4.20: Hasil Penurunan (Uy) berdasarkan perhitungan Plaxis dengan Loading 
Test pada lokasi BH-1 di Titik A 
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4.3.2.  Hubungan beban terhadap waktu, pembebanan tiang, hubungan waktu terhadap penurunan dan beban terhadap penurunan 

4.3.2.1 Pada lokasi Bore Hole -1 

Waktu vs Beban Pada Lokasi BH-1
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Gambar 4.21  Hubungan waktu terhadap beban dan dan percobaan 
pembebanan tiang pada lokasi Bore Hole-1 
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Gambar 4.22 Hubungan waktu terhadap penurunan dan beban terhadap penurunan pada lokasi Bore Hole-1 
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4.3.3.  Membandingkan hasil Loading Test dan program Plaxis 

      Untuk membandingkan daya dukung ultimate setiap titik berdasarkan uji pembebanan, program Plaxis dan besarnya 

penurunan dapat dilihat pada Tabel 4.9. sampai dengan Tabel 4.13. 

Tabel 4.9: Daya dukung ultimate setiap titik berdasarkan uji pembebanan, program Plaxis dan besarnya 
penurunan pada beban maksimum 

 

UJI PEMBEBANAN 

(LOADING TEST) 

PROGRAM PLAXIS 

 Model Mohr Coulomb 

LOKASI 

PANJANG 

TIANG 

(M) 

DIAMETER 

TIANG 

(M) 

DAYA 

DUKUNG 

ULTIMATE 

(TON) 

BEBAN 

TERBESAR 

(TON) 

PENURUNAN 

(MM) 

DAYA 

DUKUNG 

ULTIMATE 

(TON) 

BEBAN 

TERBESAR 

(TON) 

PENURUNAN 

(MM) 

KET. 

 

BH-1 12.5 1,00 727,10 ton 1100 7,44 680 1100 7,61  
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      Dari hasil perhitungan program Plaxis dengan mempergunakan  model Mohr Coulomb dan Hardening Soil maupun data Loading test dapat 

disajikan pada  Tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10:  Hasil  Penurunan loading test, penurunan pada program Plaxis dengan Model Mohr Coulomb dan Hardening Soil 

HASIL PERHITUNGAN PLAXIS 
No URAIAN 

HASIL DARI 

LOADING TEST MOHR COULOMB HARDENING SOIL 

1 Penurunan permanen  (mm) 7,44 7,61 7,73 

2 Rebound maksimum elastis (mm) 2,01 11,22 2,04 

3 Penurunan maks. pd beban maksimum (mm) 9,45 18,83 9,77 

 

      Setelah kita mengamati hasil perhitungan Plaxis yang mempergunakan model Mohr Coulomb, maupun data Loading test seperti yang ada 

pada Tabel 4.10 di atas, maka dapat kita analisa dan perlihatkan perbedaan data- data hasil perhitungan antara lain: Penurunan permanen (mm), 

Rebound aksimum elastis (mm),  Penurunan maksimum pada saat beban maksimu (mm), yang tersaji pada Tabel 4.11 berikut ini. 

 

 

 



127 

Tabel 4.11:  Hasil Penurunan loading test, penurunan pada program Plaxis dengan Model Mohr Coulomb serta  perbedaan dari keduanya  

PERBEDAAN 
NO URAIAN HASIL DARI 

LOADING TEST 
MOHR COULOMB 

Angka Angka 

1 Penurunan permanen  (mm) 7,44 7,61 0,17 0,17 

2 Rebound maksimum elastis (mm) 2,01 11,22 9,21 9,21 

3 
Penurunan maks. pd beban 

maksimum (mm) 
9,45 18,83 9,38 9,38 

 

      Setelah kita mengamati hasil perhitungan Plaxis yang mempergunakan model Mohr Coulomb, maupun hasil perhitungan Plaxis yang 

mempergunakan model Hardening Soil  seperti yang ada pada Tabel 4.10 di atas, maka dapat kita analisa dan perlihatkan perbedaan data- data 

hasil perhitungan antara lain: Penurunan permanen (mm), Rebound aksimum elastis (mm),  Penurunan maksimum pada saat beban maksimu 

(mm), yang tersaji pada Tabel 4.12 berikut ini. 
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Tabel 4.12:  Hasil  Data Penurunan pada program Plaxis dengan Model Mohr Coulomb dan penurunan pada program Plaxis 
dengan Model Hardening Soil serta  perbedaan dari keduanya 

 
PERBEDAAN 

NO URAIAN MOHR COULOMB HARDENING SOIL Angka Persen(%) 

1 Penurunan permanen  (mm) 7,61 7,73 0,12 1,58 

2 Rebound maksimum elastis (mm) 11,22 2,04 9,18 81,82 

3 Penurunan maks. pd beban 

maksimum (mm) 
18,83 9,77 9,06 48,11 

 

      Dengan mempergunakan data-data yang diperoleh dari hasil perhitungan, baik itu  hasil perhitungan Plaxis yang mempergunakan model 

Mohr Coulomb, maupun hasil perhitungan Plaxis yang mempergunakan model Hardening Soil , Loading test dan Perhitungan annual dengan 

mempergunakan data-data laboratorium, maka dapat dapat ditentukan daya dukung serta enurunan  yang terjadi pada pondasi tiang bor/ Bore 

pile. Hal-hal tersebut di atas dapat disajikan dala table seperti yang tersaji pada  Tabel 4.12 berikut ini. 
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Tabel 4.13. Dukung Bore Pile dengan berbagai perhitungan dengan data  loading test dan data laboratorium 

DATA LABORATORIUM UJI PEMBEBANAN 

(LOADING TEST) 

PROGRAM PLAXIS 

  MODEL  MOHR COULOMB 

Lok 

PAN 

JANG 

TIANG 

(M) 

DIAME

TER 

TIANG 

(M) 

Daya Dukung 

Menurut 

DAYA 

DUKUNG 

ULTIMATE 

(TON) 

Daya Dukung 

Menurut 

DAYA 

DUKUNG 

ULTIMATE 

(TON) 

BEBAN 

TERBESAR 

(TON) 

PENURUNAN 

(MM) 

DAYA 

DUKUNG 

ULTIMATE 

(TON) 

BEBAN 

TERBESAR 

(TON) 

PENURUNA

N 

(MM) 

BH-1 12,5 1 Reese and O'Neill 692,4074 Chin 793,65 1100 7,4 680 1100 7,61 

   Fellenius 723,27 Davisson 740.00 1100 7,5    

   Reese & Wright 527,68 De Beer 710.00 1100 7,6    

     Hansen 796.70 1100 7,5    

     Mayerhof 622.45 1100 7,5    

     Reese&Wright 699,78 1100 7,6    

Rata-Rata  647,79  727,10   680   
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4.4. Pembahasan 

      Sesuai dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bab terdahulu, agar dapat 

membandingkan hasil loading test dengan hasil output program Plaxis, siklus 

pembebanan pada program Plaxis dibuat sama dengan siklus pembebanan loading 

test.  Tahapan-tahapan pemberian beban pada setiap siklus loading test juga dibuat 

sama dengan tahapan pemberian beban pada perhitungan dengan  program Plaxis.   

Dalam hal ini program Plaxis menggunakan model tanah Mohr-Coulomb, model 

axisymmetry, elements 6 node dengan medium mesh. 

      Hasil perhitungan ataupun Output program Plaxis yang dibahas meliputi: daya 

dukung batas (ultimate), Kurva hubungan waktu terhadap beban, kurva hubungan 

waktu terhadap penurunan dan kurva hubungan beban terhadap penurunan. Dari kurva 

hubungan beban dengan penurunan diperoleh penurunan permanen, rebound elastis 

maksimum dan penurunan maksimum saat beban maksimum pada lokasi Bore 

Hole1 dan hasilnya dibandingkan dengan uji beban (loading test). Dari Tabel 4.9 

hingga Tabel 4.13  dapat diambil data sebagai berikut :  

1. Daya dukung ultimate dari output program Plaxis model Mohr Coulomb       

(680 ton), lebih kecil dari hasil  Loading test  (rata-rata 727,10 ton) . 

2.  Penurunan permanen di kepala tiang dari output program Plaxis dengan 

model Mohr Coulomb (7,61 mm), lebih besar dari hasil loading test (7,44 

mm), sementara  menurut Silaen M Koster dalam tesisnya “ Analisis Daya 
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Dukung dan Penurunan Bore Pile dengan Model Tanah  Hardening Soil pada 

Proyek City Hall Town Square Medan” penurunan permanen sebesar         

7,73 mm. 

3.  Rebound elastis maksimum pada program plaxis dengan model Mohr 

Coulomb (11,22 mm) lebih besar dari loading test (2,01), sementara  menurut 

Silaen M Koster dalam tesisnya “ Analisis Daya Dukung dan Penurunan Bore 

Pile dengan Model Tanah  Hardening Soil pada Proyek City Hall Town 

Square Medan” Rebound elastis maksimum sebesar 2,04 mm. 

4.   Penurunan maksimum saat beban maksimum pada program Plaxis dengan 

model Mohr Coulomb (18,83 mm) lebih besar dari loading test (9,45 mm), 

sementara  menurut Silaen M Koster dalam tesisnya “ Analisis Daya Dukung 

dan Penurunan Bore Pile dengan Model Tanah  Hardening Soil pada Proyek 

City Hall Town Square Medan” Penurunan maksimum saat beban maksimum 

sebesar 9,77 mm. 

      Selanjutnya akan dibahas beban, daya dukung dan penurunan tiang beton pada 

lokasi  Bore hole 1 sebagai berikut: 

4.4.1 Pondasi Tiang Bor beton pada lokasi BH 1 

      Pada lokasi Bore hole 1  terdiri dari dua  lapisan tanah dan parameter tanahnya 

adalah parameter laboratorium yang diinterpolasi dari data empiris.  Lapisan tanah 

tersebut terdiri dari Sandy Clay dan Silty Fine Sand  dimana berdasarkan data 
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laboratorium maka Sandy Clay terdiri atas 2 lapisan dan Silty Fine Sand terdiri atas 3 

lapisan. Selanjutnya dilakukan pengeboran dan pengecoran tiang bor beton  dengan 

panjang 12,5 meter dengan diameter 1 meter. Dari hasil output program Plaxis  

diperoleh:  

a. Beban kerja untuk perhitungan  Plaxis maupun Loading test diambil sama besar 

yaitu = 550 ton  

b. Beban maksimum untuk perhitungan Plaxis maupun Loading test diambil sama 

besar yaitu = 1100 ton . 

c. Daya dukung ultimate = 680,00 ton lebih kecil dari hasil loading test = 727,10 ton 

berarti ada selisih  47,10 ton; 

Dari kurva hubungan beban dengan  penurunan: 

a. Besarnya penurunan permanen atau rebound plastis 7,61 mm untuk model 

Mohr Coulomb, 7.71 mm untuk model Hardening Soil sedangkan loading 

test sebesar 7,44 mm . 

b. Rebound elastis maksimum program Plaxis adalah 11,22 mm untuk model 

Mohr Coulomb, 2,04 mm untuk model Hardening Soil sedangkan loading 

test 2,01 mm  

c. Penurunan maksimum pada saat beban maksimum program Plaxis adalah 18,83 

mm untuk model Mohr Coulomb, 9,77 mm untuk model Hardening Soil 

sedangkan loading test 9,44 mm . 

d. Dari hasil grafik pembebanan vs penurunan, jelas terlihat bahwa model tanah 

Mohr Coulomb lebih plastis dibandingkan dengan model tanah Hardening Soil. 
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      Perbedaan-perbedaan  hasil yang diperoleh ini kemungkinan disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: 

a. Menentukan parameter tanah dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai N-

SPT terhadap parameter sudut geser dalam (ø), kohesi (Cu), modulus elastisitas 

(Es), angka Poisson (ν), konsistensi tanah dan lain-lain. Data empiris tersebut 

diinterpolasi dengan interpolasi linier seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II. 

b. Akibat tiang bor beton dengan panjang 12,50 m dan diameter 100 cm    

dikonversi menjadi tipe material non- porous pada program Plaxis. 

c. Parameter tanah di setiap lapisan kemungkinan ada kekeliruan dari nilai yang 

seharusnya untuk tanah kohesif  dan  tidak kohesif. 

d. Tingkat kehalusan elemen segitiga yang dipilih. 

e. Menyesuaikan nilai parameter tanah yang kurang tepat terhadap setiap jenis tanah 

yang tidak didapat dari hasil penyelidikan tanah. 

f. Penentuan nilai Modulus Elastis seperti pada Lampiran  B-3 tentang korelasi N-

SPT  dengan modulus elastisitas terdapat rentang yang begitu besar untuk satu 

jenis kondisi tanah sehingga dilakukan dengan cara interpolasi linier sehingga 

menyebabkan kurang akuratnya perhitungan. 

g. Pada program Plaxis di lapisan I dan lapisan II  Sandy Clay dengan koefisien 

permeabilitas yang kecil, maka pada saat  pemasukan parameter tanah tersebut 

dianggap kondisi undrained  dimana butiran lempung dianggap dapat menutupi 

pori-pori dari pasir tersebut sehingga kondisi unddrained dapat digunakan.



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Dari hasil  perhitungan data laboratorium, hasil loading test dan  pemodelan 

elemen hingga dengan mempergunakan program Plaxis dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

h. Beban kerja untuk pemodelan elemen hingga dengan mempergunakan program 

Plaxis  maupun beban kerja pada  Loading test  besarya diambil sama yaitu sebesar  

= 550 ton. 

i. Beban maksimum untuk  pemodelan elemen hingga dengan mempergunakan 

program Plaxis  maupun beban kerja pada  Loading test  besarya diambil sama 

yaitu sebesar    = 1100  ton. 

j. Berdasarkan data laboratorium dengan berbagai methode diperoleh daya dukung 

ultimate  rata-rata sebesar 647,79 ton, berdasarkan data loading test dengan 

berbagai methode diperoleh daya dukung ultimate  rata-rata sebesar  727,10  ton 

dan berdasarkan metode elemen hingga dengan program Plaxis diperoleh daya 

dukung ultimate sebesar 680 ton. 

k. Besar penurunan permanen  menurut data  loading test  adalah sebesar 7,44 

mm,  menurut model Mohr Coulomb, 7,61 mm. Sementara menurut Silaen M 

Koster dalam tesisnya “ Analisis Daya Dukung dan Penurunan Bore Pile  

134 
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l. dengan Model Tanah  Hardening Soil pada Proyek City Hall Town Square Medan 

diperoleh  penurunan permanen sebesar 7,73 mm . Pada kasus ini 

perhitungan dengan menggunakan Mohr Coulomb lebih mendekati Loading 

test  dibandingkan dengan menggunakan model Hardening Soil. 

m. Penurunan maksimum pada saat beban maksimum menurut loading test sebesar 

9,44 mm dan merurut metode elemen hingga dengan program Plaxis adalah 

18,83 mm untuk model Mohr Coulomb. Sementara menurut Silaen M Koster 

dalam tesisnya “ Analisis Daya Dukung dan Penurunan Bore Pile dengan Model 

Tanah  Hardening Soil pada Proyek City Hall Town Square Medan diperoleh  

penurunan maksimum pada saat beban maksimum   sebesar 9,77  mm. 

Pada kasus ini perhitungan dengan menggunakan Hardening Soil lebih 

mendekati Loading test  dibandingkan dengan menggunakan model Mohr 

Coulomb. 

n. Rebound elastis maksimum program Plaxis untuk model Mohr Coulomb 

adalah 11,39 mm, sedangkan menurut loading test sebesar 1,83 mm. 

Sementara menurut Silaen M Koster dalam tesisnya “ Analisis Daya Dukung dan 

Penurunan Bore Pile dengan Model Tanah  Hardening Soil pada Proyek City Hall 

Town Square Medan diperoleh  Rebound elastis maksimum  sebesar 2,04  

mm. Pada kasus ini perhitungan dengan menggunakan Hardening Soil lebih 

mendekati Loading test  dibandingkan dengan menggunakan model Mohr 

Coulomb. 
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o. Dalam perhitungan program Plaxis,  Rinterface pada perhitungan awal dianggap 

0,7 maka diperoleh data  displacement sekitar 12 mm, pada perhitungan ini 

digunakan 0,8 sehingga  displacement menjadi   7,61 mm.Sementara jika  

Rinterface  diambil sebesar 0,9 gambar hubungan antara beban vs displacement 

hanya berupa garis lurus dan tidak sesuai dengan perhitungan Loading test. 

p. Dari hasil grafik pembebanan vs penurunan, jelas terlihat bahwa model tanah Mohr 

Coulomb lebih plastis dibandingkan dengan model tanah Hardening Soil. 

 

5.2 Saran  

 Penulis menyarankan masih perlu penelitian lanjutan yang lebih akurat, dalam 

penggunaan program Plaxis untuk menghitung daya dukung batas (ultimate) dan 

penurunan terutama pada pondasi tiang bor/Bore pile. 

Diharapkan pada penelitian tanah agar disajikan data yang dibutuhkan, 

misalnya seperti data Modulus elastis tanah, koefisien permeabilitas, dan lain-lain 

sehingga dalam pnggunaan data tersebut pada program Plaxis  tidak melalui 

interpolasi. 
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Lampiran 1-b  : Data sondering test di lokasi S-7 
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Lanjutan…….. 
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Lampiran 1-c  : Data loading test di lokasi bore hole-1 
  Data Loading Test dengan Sistem Pebebanan 4 Siklus 

 
      

      Average 

No. No. Test 
load Duration settlement of 

Urut (ton) (hari) Loading test Cycle 
  

% 

    (mm) 
1 0 0.00 0.0000 0.0000
2 25 137.50 0.0417 -0.1483
3 50 275.00 0.0833 -0.3605
4 25 137.50 0.0139 -0.3321C

yc
le

 I 

5 0 0.00 0.0417 -0.1040
7 50 275.00 0.0139 -0.3620
8 75 412.50 0.0417 -0.6488
9 100 550.00 0.0833 -1.4006

10 75 412.50 0.0139 -1.4006
11 50 275.00 0.0139 -1.3088

C
yc

le
 II

 

12 0 0.00 0.0417 -0.7368
14 50 275.00 0.0139 -1.0378
15 100 550.00 0.0139 -1.4603
16 125 687.50 0.0417 -2.8343
17 150 825.00 0.0833 -4.8069
18 125 687.50 0.0139 -4.6281
19 100 550.00 0.0139 -4.2754
20 50 275.00 0.0139 -2.8599

C
yc

le
 II

I 

21 0 0.00 0.0417 -1.3040
23 50 275.00 0.0139 -1.5809
24 100 550.00 0.0139 -2.5410
25 150 825.00 0.0139 -5.0885
26 175 962.50 0.0417 -7.0973
27 200 1100.00 0.0833 -9.4481
28 175 962.50 0.0139 -9.4669
29 150 825.00 0.0139 -9.4522
30 100 550.00 0.0139 -9.2109
31 50 275.00 0.0139 -8.5292

C
yc

le
 IV

 

32 0 0.00 0.0833 -7.4404
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Lampiran 1-d  :  Denah lokasi proyek CITY HALL TOWN SQUARE 

 

BH2 =Bore Hole-2

S7 = Lokasi  Sondir -7 

BH1 =Lokasi  Bore Hole 1

LT =Lokasi  Loading Test



 

Lampiran-2 : Perhitungan Daya Dukung Bore Pile  
 

Lampiran 2-a: Perhitungan daya dukung borepile dengan metode  Fellenius 
 

        3.141592654       Fellenius 

BH1 Diameter tiang, d = 1.00 m  Ap = 
A

πd2/4  0.785 m2 p = πd 3.142 m     
D L Nt σ'v r r A Q Q Q Q Qp p  β σ'z c' rsc sn s p sc sn u u 

(m) m   kN/m2 kN/m2 m2   kN/m2 kg/cm2 kN/m2 kN/m2 m kN kN kN kN Ton 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0.5 3.00 3.28 9.83 0.785 0.25 1.64 14.70 15.11 0 3.142 7.72 47.47 0 55.18 5.52 
1.5 1.5 3.00 9.83 29.48 0.785 0.25 8.19 14.70 16.75 0 3.142 23.15 100.08 0 123.23 12.32 
2.5 2.5 3.00 16.38 49.13 0.785 0.25 14.74 14.70 18.38 0 3.142 38.58 157.84 0 196.42 19.64 
3.5 3.5 3.00 22.93 68.78 0.785 0.25 21.29 14.70 20.02 0 3.142 54.02 220.74 0 274.75 27.48 
4.5 4.5 3.00 29.48 88.43 0.785 0.25 27.84 14.70 21.66 0 3.142 69.45 288.78 0 358.23 35.82 
5.5 5.5 3.00 36.03 108.08 0.785 0.25 34.39 14.70 23.30 0 3.142 84.88 361.97 0 446.85 44.69 
6.5 6.5 30.0 45.13 1,353.75 0.785 0.30 43.49 14.50 0 13.05 3.142 1,063.23 0 402.96 1,466.19 146.62 
7.5 7.5 30.0 55.08 1,652.25 0.785 0.30 53.44 14.50 0 16.03 3.142 1,297.67 0 453.32 1,750.99 175.10 
8.5 8.5 30.0 65.03 1,950.75 0.785 0.30 63.39 14.50 0 19.02 3.142 1,532.12 0 513.06 2,045.18 204.52 
9.5 9.5 30.0 74.90 2,246.91 0.785 0.30 73.26 14.50 0 21.98 3.142 1,764.72 0 582.11 2,346.83 234.68 
10.5 10.5 30.0 84.72 2,541.51 0.785 0.30 83.08 14.70 0 24.92 3.142 1,996.10 0 660.41 2,656.50 265.65 
11.5 11.5 30.0 94.54 2,836.11 0.785 0.30 92.90 14.70 0 27.87 3.142 2,227.48 0 747.96 2,975.44 297.54 
12.5 12.5 30.0 104.36 3,130.71 0.785 0.30 102.72 14.70 0 30.82 3.142 2,458.85 0 844.77 3,303.63 330.36 
13.5 13.5 30.0 114.18 3,425.31 0.785 0.30 112.54 14.70 0 33.76 3.142 2,690.23 0 950.84 3,641.07 364.11 
14.5 14.5 30.0 124.00 3,719.91 0.785 0.30 122.36 14.70 0 36.71 3.142 2,921.61 0 1,066.16 3,987.77 398.78 
15.5 15.5 30.0 133.82 4,014.51 0.785 0.30 132.18 14.70 0 39.65 3.142 3,152.99 0 1,190.74 4,343.73 434.37 
16.5 16.5 30.0 143.64 4,309.11 0.785 0.30 142.00 14.70 0 42.60 3.142 3,384.37 0 1,324.57 4,708.94 470.89 
17.5 17.5 30.0 153.46 4,603.71 0.785 0.30 151.82 14.70 0 45.55 3.142 3,615.75 0 1,467.66 5,083.40 508.34 
18.5 18.5 30.0 162.20 4,865.91 0.785 0.30 160.56 14.70 0 48.17 3.142 3,821.68 0 1,618.98 5,440.66 544.07 
19.5 19.5 30.0 170.94 5,128.11 0.785 0.30 169.30 14.70 0 50.79 3.142 4,027.61 0 1,778.54 5,806.15 580.61 
20.5 20.5 30.0 179.68 5,390.31 0.785 0.30 178.04 14.70 0 53.41 3.142 4,233.54 0 1,946.34 6,179.88 617.99 
21.5 21.5 30.0 188.42 5,652.51 0.785 0.30 186.78 14.70 0 56.03 3.142 4,439.47 0 2,122.37 6,561.84 656.18 
22.5 22.5 30.0 197.16 5,914.71 0.785 0.30 195.52 14.70 0 58.66 3.142 4,645.40 0 2,306.65 6,952.05 695.20 
22.95 22.95 30.0 201.09 6,032.70 0.785 0.30 199.45 14.70 0 59.84 3.142 4,738.07 0 2,494.63 7,232.70 723.27 
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Lampiran 2-b:  Perhitungan daya dukung borepile dengan metode  Reese & Wright 
BH-1             Reese & Wright
 Diameter tiang, d = 1.00 m  3.142  101.3   Diameter tiang, d = 1.00 m  3.14159

 Ap = 
πd2/4 
=  0.785 m2 p = πd = 3.142 m     Ap = πd2/4 = 0.785 m2 p = πd = 

D L cu σ’v f Qpc Q Q Qpn sc sn Qu  Qu  
(m) m kN/m2 

Nc
* q' Nq

* α* Ko   tan ø 
kN/m2 kN/m2 kN kN kN kN kN Ton 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.5 0.5 14.70 9.00     1.93         103.91   89.26   193.17 19.32 
1.5 1.5 14.70 9.00     1.93         103.91   178.52   282.43 28.24 
2.5 2.5 14.70 9.00     1.93         103.91   267.78   371.68 37.17 
3.5 3.5 14.70 9.00     1.93         103.91   357.04   460.94 46.09 
4.5 4.5 14.70 9.00     1.93         103.91   446.29   550.20 55.02 
5.5 5.5 14.70 9.00     1.93         103.91   535.55   639.46 63.95 
6.5 6.5     45.13 23.00   0.53 0.53 43.49 12.27   779.70   574.09 1353.80 135.38 
7.5 7.5     55.08 23.00   0.53 0.53 53.44 15.07   951.63   621.45 1573.08 157.31 
8.5 8.5     65.03 23.00   0.53 0.53 63.39 17.88   1123.55   677.62 1801.17 180.12 
9.5 9.5     74.90 23.00   0.53 0.53 73.26 20.67   1294.13   742.55 2036.67 203.67 
10.5 10.5     84.72 23.00   0.53 0.53 83.08 23.44   1463.80   816.17 2279.98 228.00 
11.5 11.5     94.54 23.00   0.53 0.53 92.90 26.21   1633.48   898.50 2531.98 253.20 
12.5 12.5     104.36 23.00   0.53 0.53 102.72 28.98   1803.16   989.53 2792.69 279.27 
13.5 13.5     114.18 23.00   0.53 0.53 112.54 31.75   1972.84   1089.26 3062.10 306.21 
14.5 14.5     124.00 23.00   0.53 0.53 122.36 34.52   2142.51   1197.70 3340.21 334.02 
15.5 15.5     133.82 23.00   0.53 0.53 132.18 37.29   2312.19   1314.83 3627.03 362.70 
16.5 16.5     143.64 23.00   0.53 0.53 142.00 40.06   2481.87   1440.68 3922.54 392.25 
17.5 17.5     153.46 18.50   0.53 0.53 151.82 42.83   2109.18   1575.22 3684.40 368.44 
18.5 18.5     162.20 18.50   0.56 0.49 160.56 43.98   2229.31   1713.39 3942.70 394.27 
19.5 19.5     170.94 18.50   0.56 0.49 169.30 46.38   2349.44   1859.08 4208.52 420.85 
20.5 20.5     179.68 18.50   0.56 0.49 178.04 48.77   2469.56   2012.29 4481.86 448.19 
21.5 21.5     188.42 18.50   0.56 0.49 186.78 51.16   2589.69   2173.03 4762.72 476.27 
22.5 22.5     197.16 18.50   0.56 0.49 195.52 53.56   2709.82   2341.29 5051.10 505.11 

22.95 22.95     201.09 18.50   0.56 0.49 199.45 54.63   2763.88   2512.93 5276.80 527.68 
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Lampiran 2-c:  Perhitungan daya dukung borepile dengan metode  Reese and O’Neill 
 

BH1       3.141592654     Reese and O'Neill 

  
d = 
db = 1.00 m Ap= πd2/4 =  

N q
0.785   

p = πd 
= 

f
3.142 α = 

Q
0.55    

D L cu q f Q Q Q Q Qpc SPT pn sc σ'v sn pc pn sc sn u u 
(m) m 

Nc kN/m2 kN/m2   kN/m2 kN/m2 
β 

kN/m2 kN/m2 kN kN kN kN kN Ton 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0.5 6.60 14.70 97.02     8.09       76.20   25.40   101.60 10.16 
1.5 1.5 7.80 14.70 114.66     8.09       90.05   50.80   140.85 14.09 
2.5 2.5 9.00 14.70 132.30     8.09       103.91   76.20   180.11 18.01 
3.5 3.5 10.20 14.70 149.94     8.09       117.76   101.60   219.36 21.94 
4.5 4.5 11.40 14.70 167.58     8.09       131.62   127.00   258.62 25.86 
5.5 5.5 12.60 14.70 185.22     8.09       145.47   152.40   297.87 29.79 
6.5 6.5   14.50   45.48 27.29   1.156 43.49 50.26   21.43   310.31 331.74 33.17 
7.5 7.5   14.50   60.75 36.45   1.130 53.44 60.40   28.63   500.06 528.69 52.87 
8.5 8.5   14.50   55.75 33.45   1.106 63.39 70.13   26.27   720.39 746.66 74.67 
9.5 9.5   14.70   50.75 30.45   1.084 73.26 79.41   23.92   969.85 993.76 99.38 
10.5 10.5   14.70   46.23 27.74   1.063 83.08 88.28   21.79   1247.18 1268.96 126.90 
11.5 11.5   14.70   50.90 30.54   1.042 92.90 96.82   23.99   1551.34 1575.33 157.53 
12.5 12.5   14.70   57.67 34.60   1.023 102.72 105.05   27.17   1881.37 1908.55 190.85 
13.5 13.5   14.70   59.93 35.96   1.004 112.54 112.99   28.24   2236.33 2264.57 226.46 
14.5 14.5   14.70   58.60 35.16   0.986 122.36 120.64   27.61   2615.33 2642.94 264.29 
15.5 15.5   14.70   57.27 34.36   0.969 132.18 128.02   26.99   3017.50 3044.49 304.45 
16.5 16.5   14.70   55.82 33.49   0.952 142.00 135.13   26.30   3442.03 3468.33 346.83 
17.5 17.5   14.70   52.15 31.29   0.935 151.82 141.99   24.58   3888.10 3912.68 391.27 
18.5 18.5   14.70   48.48 29.09   0.919 160.56 147.61   22.85   4351.83 4374.68 437.47 
19.5 19.5   14.70   44.93 26.96   0.904 169.30 153.02   21.17   4832.56 4853.74 485.37 
20.5 20.5   14.70   43.50 26.10   0.889 178.04 158.23   20.50   5329.67 5350.17 535.02 
21.5 21.5   14.70   42.07 25.24   0.874 186.78 163.25   19.83   5842.54 5862.37 586.24 
22.5 22.5   14.70   40.64 24.39   0.860 195.52 168.08   19.15   6370.57 6389.72 638.97 

22.95 22.95   14.70   40.00 24.00   0.853 199.45 170.19   18.85   6905.22 6924.07 692.41 
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Lampiran 2-d: Perhitungan daya dukung borepile dengan metode Chin 
 
 
                
 x y xy x2 y2  Persamaan Regresi   Y = 0.000861X + 0.008568     
 0 0 0 0 0  atau dengan pembulatan angka hingga 4 desimal :     
 1.8965 0.013793 0.026158 3.596712 0.00019  Persamaan Regresi   Y = 0.0009X + 0.0086  S (mm)x S/Q (mm)y 
 3.785667 0.013766 0.052114 14.33127 0.00019        0 0.0086  
 5.178 0.012553 0.064998 26.81168 0.000158        1 0.0176  
 9.646333 0.017539 0.169185 93.05175 0.000308  1 0.0009 1111.111    2 0.0266  
 12.573 0.018288 0.229935 158.0803 0.000334  1.2 1.4     3 0.0356  
 47.0195 0.056993 2.679798 2210.833 0.003248    925.9259    4 0.0446  
 94.375 0.085795 8.096946 8906.641 0.007361    793.6508    5 0.0536  
             6 0.0626  
Jumlah 174.474 0.218727 11.31913 11413.35 0.011788        7 0.0716  
       Q = 1/b 1111.111     0.0086  
Rata-
Rata 21.80925 0.027341 1.414892 1426.668 0.001474         0.0086  
       Qu = Q/F      0.0086  

Ambil daya dukung yang paling aman yaitu: 793.6508ton. 
b = 0.000861               
a =  0.008568               

Grafik S/Q vs S dengan Methode Chin
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Lampiran 2-e:  Perhitungan daya dukung borepile dengan metode Davidson MT 
 

Beban (Q) (ton) 0 137.5 275 412.5 550 687.5 825 1100
Penurunan(S) Siklus 1 (mm) 0 1.483 3.605 0 0 0 0 0
 Siklus 2 (mm) 0 2.31 0 5.178 12.696 0 0 0
 Siklus 3 (mm) 0 0 3.943 0 7.833 12.573 48.069 0
 Siklus 4 (mm) 0 0 3.809 0 8.41 0 45.97 94.375
Rata-Rata Penurunan 0 1.8965 3.785667 5.178 9.646333 12.573 47.0195 94.375
Perhitungan:  Y  =  0.15 + D/120  (dlm mm)     
Sp/Q    = L/AE  Y  =  4 + D/120  (dlm inc)     
Data-data diperoleh :         
L = 20 m          
A 0.785398163 1  Y  =  0.15 + D/120  (dlm mm)    
Ec 25743MPa   Y  = 8.483333 dlm mm    
Q 1100 ton   Y  = 4.328083 Dalam inchi   
Sp 10.887 mm         
D 1000mm 39        
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Grafik : Perpotongan garis dengan kurva diperoleh Beban sebesar : 740 ton 
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Lampiran 2-f:   Perhitungan daya dukung borepile dengan metode Brinch Hansen 90% Kriteria 
 

 Daya Dukung Ultimate (Qu) dengan Methode   
 Beban (ton) Q (ton) 137,5 275 412,5 550 687,5 825 1100   

 Penurunan (mm) S(mm) -0.1483 -0.362 -0.6488 -1.4603 -4.6281 -5.0885 -9.4481   
            
 Q (ton) S(mm) 50%S 90% Q S (90%Q) Selisih S      

 137.5 -0.1483 -0.07415 123.75 -0.13347 -0.05932   Q (ton) S (mm)  

 275 -0.3605 -0.18025 247.5 -0.32445 -0.1442   0 0  

 412.5 -0.6488 -0.3244 371.25 -0.58392 -0.25952   137.5 -0.1483  

 550 -1.4006 -0.7003 495 -1.26054 -0.56024   275 -0.362  

 687.5 -2.8343 -1.41715 618.75 -2.55087 -1.13372   412.5 -0.6488  

 825 -4.8069 -2.40345 742.5 -4.32621 -1.92276   550 -1.4603  

 962.5 -7.0973 -3.54865 866.25 -6.38757 -2.83892   687.5 -4.6281  

 1100 -9.4481 -4.72405 990 -8.50329 -3.77924   825 -5.0885  
   1100 -9.4481  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 

     
Dari kurva dapat dilihat  kemungkinan adanya titik dengan X = 90% Qu dengan Y = 50% Su ada dalam interval 687.5 ton  dengan 825ton 
 Dengan interpolasi linier diperolah Qu = 796,70 ton         
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Lampiran 2-g:   Perhitungan daya dukung borepile dengan metode Reese and Wright  dengan data N-spt 
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Lampiran 2-h:   Perhitungan daya dukung borepile dengan metode Reese and Wright  dengan data N-spt 
 

Lokasi BH 1 
Perhitungan Data Tanah 

Tahanan Ujung Gesekan Pile Qu 

Kedalaman 

(m) 

N SPT Nr qPU Qp N f Qs ΣQs  

5,95 8 8,7 57,7778 45,3556 8 2,4151 0 0 45,3556 

8,95 10 11 71,1111 55,8222 10 3,0189 25,5940 25,5940 81,4162 

11,95 12 28 18,8889 148,2778 12 3,6226 31,2815 56,8755 205,1532 

14,95 61 56 373,3333 293,0667 61 18,4151 103,7977 160,6732 453,7399 

17,95 46 51 337,7778 265,1556 46 13,8868 152,1419 312,8151 577,9706 

20,85 60 59 391,1111 307,0222 60 16,0156 140,8401 453,6552 760,6774 

23,95 56 52 348,8889 273,8778 56 16,9057 155,0589 608,7141 882,5919 

26,95 45 43 288,8889 226,7778 45 13,5949 143,6106 752,3246 879,1024 

30,40 40         

 
Dengan Interpolasi Linier, Daya dukung Ultimate pada kedalaman 20 meter adalah : Qu = 699,7751 ton. 

Lampiran 2-i:   Perhitungan Daya Dukung Pondasi Tiang Bor / Bore pile dengan Methode Meyerhoof  1976 
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BH-1              

 Data Tanah  Perhitungan          

 Kedalaman N Nr Q Q Qp s u Nav L       

 m   (ton) (ton) (ton)         

               

 5.95 6             

 7.5 9.033             

 8.95 10             

 11.95 12 14.13333            

 14.95 61 35.36667 333.323 53.8505 387.1735 23.00825 7.45  20.95  645.8875   

 17.95 46 51.16667 482.2345 90.63148 572.866 27.6066 10.45       

 20.95 60 53.73333 506.4247 139.4628 645.8875 33.0055 13.45  20  x   

 23.95 56 56.33333 530.9291 187.546 718.4752 36.29043 16.45       

 26.95 45 50.43333 475.3229 228.4013 703.7243 37.37913 19.45  17.95  572.866   

 30.95 40             

               

             x = 622.764 

               

         

Dengan Interpolasi linier 

diperoleh Qu = 622.764  

               

 
 
 
 
 
 
 

mailto:=@sum(C27:C30)/4
mailto:=@sum(C27:C31)/5
mailto:=@sum(C27:C32)/6
mailto:=@sum(C27:C33)/7
mailto:=@sum(C27:C34)/8
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Lampiran 2-j:   Perhitungan daya dukung pondasi tiang bor / bore pile dengan methode De Beer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran-3 :  Tabel Korelasi  Data-data  Tanah yang Bersumber dari Daftar Pustaka 
 

Lampiran 3-a: Tabel korelasi macam tanah dan koefisien rembesan (k) 
 
 
 

 
 

(Sumber: Wesley, L.D., 1997) 
 
 
 

Lampiran 3-b: Tabel korelasi macam tanah (bahan) dan sudut geser dalam (φ ) 

 
 

(Sumber: Wesley, L.D., 1997) 
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Lampiran 3-c: Korelasi N - SPT dengan modulus elastisitas pada tanah lempung 
 

Subsurface 
Condition 

Penetratio
n 

resistance 
range      

N (bpf) 

ε50           
(%) 

Poisson’s  
Ratio (ν) 

Shear 
Strength Su  

(psf)   

Young’s 
Modulus  

Range    Es
* 

(psi) 

Shear Modulus 
Range G** (psi) 

V. Soft 2 0.020 0.5 250 170 - 340 60 - 110 
Soft 2-4 0.020 0.5 375 260 - 520 80 - 170 

Medium 4-8 0.020 0.5 750 520 - 1040 170 - 340 
Stiff 8-15 0.010 0.45 1500 1040 - 2080 340 - 690 

Very Stiff 15-30 0.005 0.40 3000 2080 - 4160 690 - 1390 
Hard 30 0.004 0.35 4000 2890 - 5780 960 - 1930 

 40 0.004 0.35 5000 3470 - 6940 1150 - 2310 
 60 0.0035 0.30 7000 4860 - 9720 1620 - 3420 
 80 0.0035 0.30 9000 6250 - 12500 2080 - 4160 
 100 0.003 0.25 11000 7640 - 15270 2540 - 5090 
 120 0.003 0.25 13000 9020 - 18050 3010 - 6020 

*Randolph (1978) Es = (100-200)Su  psf 
 

( ) 0,5νdimana;
ν12

E
G** s =

+
=
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Lampiran 3-d: Korelasi N - SPT dan qc dengan modulus elastisitas pada tanah pasir 
 

Subsurface 
Condition 

Penetration 
resistance 

range,        
N (bpf) 

Friction 
Angle     

ø (deg) 

Poisson  
Ratio (ν ) 

Cone 
Penetration 

qc= 4 N 

Relatief 
Density Dr 

(%) 

Young’s 
Modulus Range 

Es
* (psi) 

Shear Modulus 
Range G** (psi) 

Very loose 0 - 4 28 0.45 0 - 16 0 - 15 0 - 440 0 - 160 
Loose 4 - 10 28 - 30 0.40 16 - 40 15 - 35 440 - 1100 160 - 390 

Medium 10 - 30 30 - 36 0.35 40 - 120 35 - 65 1100 - 3300 390 - 1200 
Dense 30 - 50 36 - 41 0.30 120 - 100 65 - 85 3300 - 5500 1200 - 1990 

Very Dense 50 -100 41 - 45 0.20 200 - 400 85 - 100 5500 - 11100 1990 - 3900 

Schmertman (1970) Es
*

 = 2qc  psf 
 
 ( ) 0,5νdimana;

ν12
E

G s** =
+

=
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Lampiran 3-e: Tabel korelasi Poisson ratio, sudut geser dalam, modulus elastisitas dan 
angka pori pada tanah yang tidak kohesif 

 
Void ratio e

Type of  Soil Properties 
of soil* 0.41 to 0.5 0.51 to 0.6 0.61 to 0.70 

ø 43 40 38 
E (lb/in2) 6.550 5.700 4.700 

Sand (course) 
υ = 0.15 

E(kN/m2) 45.200 39.300 32.400 
ø 40 38 35 
E (lb/in2) 6.550 5.700 4.700 Sand (medium course) 

υ = 0.2 E(kN/m2 45.200 39.300 32.400 
ø 38 36 32 
E (lb/in2) 5.300 4.000 3.400 Sand (fine grained) 

υ = 0.25 E(kN/m2 36.600 27.600 23.500 
ø 36 34 30 
E (lb/in2) 2.000 1.700 1.450 Sandy silt 

υ = 0.3 to 0.35 E(kN/m2 13.800 11.700 10.000 
(Sumber: Foundation of Theoretical Soil Mechanics; M. E. Harr:1996) 

 
 

Lampiran 3-f : Korelasi beberapa jenis tanah dengan modulus elastisitas 
 

Soil or Rock Type and 
Condition Mondulus of Elasticity, E (Kpa) 

 Undrained ondition   
     Soft elay  1.500 - 10.000  
     Medium Clay  5.000 - 50.000  
     Stiff clay  15.000 - 75.000  
Drained Condition   
     Soft elay  250 - 1500  
     Medium clay  500 - 3.500  
     Stiff clay  1.200 - 20.000  
     Loose sand  10.000 - 25.000  

Mediuum dense sand  20.000 - 60.000  
    Dense sand  50.000 - 100.000  

Sand stone  7.000.000 - 20.000.000  
Granite  25.000.000 - 50.000.000  

(Sumber: Foundation Design Principles and Practices, Donald PE.GE) 
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Lampiran 3-g : Tabel korelasi N-SPT, sudut geser dalam, angka kepadatan 
           dan kepadatan basah pada tanah yang tidak kohesif 

 

Penetration 
resistance  N    

(blows) 

Unconfined 
compressive stregth 

(t/m2) 

Saturated density 
(t/m2) Consistency 

0 0 ─ Very soft 
        
2  2. 5 1. 6 - 1.92 soft 
        
4 5   Medium 
    1. 76 - 2.08   
8 10   Stiff 
        

16 20 1.92 - 2.24 Very soft 
        

32 40   Hard 
(Sumber: Soil Mecchanics and Foundations, DR.B.C. Punmia, 1981) 

 
 
 

Lampiran 3-h : Tabel korelasi N-SPT, sudut geser dalam, angka kepadatan 
           dan kepadatan basah pada tanah yang tidak kohesif 

 

Penetration 
resistance N    

(blows) 

Approx.      
ø      

(degrees) 

Density     
index       
(%) 

Description 
Approx moist 

density         
(t /m2) 

── 25 - 30 0   
   Very loose 1.12 - 1. 60 
4 27 - 32 15   
   Loose 1.44 - 1. 84 

10 30 - 35 35   
   Medium 1. 76 -  2.08 

30 30 - 35 65   
   Dense 1. 76 -  2. 08 

50 38 - 43 85   
   Very dense 2. 08 - 2.40 

──  100   
(Sumber: Soil Mecchanics and Foundations, DR.B.C. Punmia, 1981: 644) 

 
 

 



 

Lampiran-4: Langkah – Langkah Menggunakan Program Plaxsis 

Langkah – langkah menggunakan program Plaxsis secara garis besar yaitu:  

1. Membuka program Plaxis dengan mengklik dua kali ikon Plaxis. 

2. Memilih apakah proyek baru (new project) atau melanjutkan proyek yang sudah ada 

(existing projec) seperti terlihat pada Gambar L.1. 

 

MEMILIH 

Gambar L.1 Membuka file dan menentukan proyek 
 

3. Penyetelan umum (general setting) seperti terlihat pada  Gambar L.2 dan Gambar L.3 

mencakup    antara lain:  

 Memberikan judul proyek (title) 

 Tipe analisis (material model) 

 Tipe elemen dasar  

 Memilih model plane strain atau axisymmetry  

 Memilih elemen 6-node atau 15-node  

 Menulis percepatan (acceleration) 

 Menetapkan dimensi  dan satuan yang dipakai yaitu:  

6. Untuk panjang satuan yang dipakai adalah meter (m) 

7. Untuk gaya  satuan yang dipakai adalah kilo Newton (kN) 

8. Untuk waktu satuan yang dipakai adalah hari 

9. Menetapkan dimensi geometri (geometry dimentions) 

 Menetapkan grid: jarak ditetapkan 1m dan jumlah interval 30 buah. 
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JUDUL 
(TITLE) 

MEMILIH MODEL DAN ELEMEN 
-AXISYMMETRY ATAU PLANE  STRA
-ELEMENT: 6-NODE ATAU 15 NODE 

IN 

 
Gambar L.2  Penyetelan umum (general setting) 

 

 

SATUAN 
YANG DIPAKAI 

GEOM
DIMENT

ETRY 
IONS 

GRID 

Gambar L.3  Penyetelan umum (general setting) 
 

4.  Menggambarkan geometri (geometry) lapisan dan struktur (layers and structures) 

Menggunakan fasilitas antara lain:     

10. Geometry line  

11. Plate 

12. Interface, beam dan pemberian beban  

13. Dan fasilitas lain tergantung konstruksi yang dibangun seperti terlihat pada 

      Gambar L.4. 
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5. Membuat syarat – syarat batas (boundary conditions) yaitu jepit (fixed) dan rol (rolled), 

seperti terlihat pada Gambar L.4. 

 

 

FASILITAS MENGGAMBAR 
GEOMETRI 

Gambar L.4 Geometri lapisan tanah dan struktur 
 

6. Memasukkan kelompok general untuk struktur yaitu kelompok material (material data 

sets) mencakup identification, material model, type of  material behaviour, general 

properties, dan permeability seperti terihat pada Gambar L.5 

 
Gambar L.5  Input kelompok general struktur 

 

TIANG 
BOR 

(BORE PILE) 

ROL 
(ROLLED) 

PEMBERIAN 
BEBAN 

LAPISAN 
TANAH 

JEPIT 
(FIXIT) 

PILIHAN 
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Memasukkan kelompok parameters untuk struktur yaitu stiffness, alternatives dan 

velocities, seperti terlihat pada Gambar L.6. 

 

OTOMATIS 
DIHITUNG 

Gambar L.6  Input  kelompok  parameters  struktur 
 

Memasukkan kelompok general untuk tanah yaitu kelompok material (Material data 

sets) mencakup identification, material model, type of  Material behaviour, general 

properties, dan permeability, seperti terihat pada Gambar L.7 

 

PILIHAN 

Gambar L.7  Input kelompok  general tanah 
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Memasukkan kelompok parameters  untuk tanah yaitu stiffness, strength, alternatives 

dan velocities seperti terihat pada Gambar L.8 

 

OTOMATIS  
DIHITUNG

Gambar L.8  Input kelompok parameters tanah 
 

Memasukkan kelompok interfaces untuk tanah dan struktur yaitu strength, 

permeability dan real interface thickness, seperti terihat pada Gambar L.9. 

 
Gambar L.9  Input kelompok  interfaces 

 

Project database yang mencakup set type dan group order yang terdapat  pada 

kelompok material (material sets) tanah dan struktur dapat dilihat seperti pada Gambar 

L.10. 
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KELOMPOK 
PARAMETER 
MATERIAL 

TANAH
KELOMPOK 
PARAMETER 
MATERIAL 

TIANG (BEAM) 

TIANG 
DIGANTI 

BEAM

Gambar L.10  Kelompok material 

7. Membangkitkan mesh seperti terlihat pada Gambar L.11. 

 

MESH 
(FINITE 

ELEMENT) 

Gambar L.11  Membangkitkan mesh (Mesh genetration) 

8. Menentukan syarat – syarat awal (Initial Condition) Bagian – bagian ini mencakup: 

Initial groundwater condition, Initial geometry configuration dan Initial effective 

stress state seperti terlihat pada Gambar L.12, Gambar L.13, Gambar L.14. 
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PHREATIC 
LINE 

Gambar L.12   Batas muka air (phreatic line) 
 

 
Gambar L.13  Initial groundwater condition 

 

 
Gambar L.14  Initial geometry configuration dan Initial effective stress state 

9.  Melakukan perhitungan (Performing Calculations)  

Sebelum melakukan perhitungan terlebih dahulu menentukan: 

• Kelompok general yang terdiri dari: 

 Calculation type, yang mempunyai empat pilihan yaitu: 

o Plastic, diikuti dengan load adv. ultimate level; 

o Consolidation, diikuti dengan automatic time stepping; 
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o Updated mesh, diikuti dengan load adv. ultimate level; 

o Dynamic analysis, diikuti dengan automatic time stepping. 

 Kelompok phase, yang terdiri dari: 

o Number / ID dan start from phase. 

 Log info, berisi informasi tentang: 

o Sukses tidaknya proses perhitungan; 

o Jenis dan nomor phase kesalahan; 

o Apa yang harus dirubah dan diperbaiki pada data-data perhitungan. 

Seperti terlihat pada Gambar L.15. 

 
Gambar L.15   Kelompk  general 

 
Kelompok parameters, terdiri dari: 

 Control parameters, yang mencakup: 

o Additional step dan tiga pilihan yaitu: reset displacement to zero, 

ignore undrained behaviour dan delete intermediate steps. 

 Iterative procedure, yang terdiri dari dua pilihan yaitu: 

o Standard setting dan 

o Manual setting. 

 Loading input, terdiri dari: 

o Ultimate time interval; 

o Minimum pore pressure; 

o Incremental multipliers in time; 

o Realised end time. Seperti terlihat pada Gambar L.16. 
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Gambar L.16  Kelompok  parameters 

• Kelompok multipliers, yang terdiri dari: 

 Show, mempunyai dua pilihan yaitu: 

o Input values; 

o Reached values. 

 Incremental multipliers, yang mempunyai delapan pilihan yaitu: 

o Mdisp: o MloadB: 
o McontrA: o Mweight: 

o Maccel: o McontrB: 

o MloadA: 

 Total multipliers, yang mempunyai delapan pilihan yaitu: 
o Msf: 

o Σ Mdisp:    o Σ MloadB: 
o Σ McontrA: o Σ Mweight: 

o Σ Maccel: o Σ McontrB: 

o Σ MloadA: 

                                    seperti terlihat pada Gambar L.17. 
o Σ Msf: 

 

 

TITIK NODE & STRESS 

Gambar L.17  Kelompok multipliers 
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 Memilih posisi titik node dan stress untuk kurva yang dibutuhkan dan dilanjutkan 

dengan melakukan perhitungan (calculate). 

10.  Melihat hasil perhitungan (Viewing Output Result), displacement, gaya aksial, gaya 

geser, momen lentur,  effective stress, total stress, dan lain-lain. Sebagai contoh 

seperti terlihat pada Gambar L.18 dan Gambar L.19 a, b dan c sebagai berikut: 

 

 
Gambar L.18  Deformasi mesh 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

Gambar L.19  Grafik:  a) Gaya aksial, b)  Gaya geser, c) Momen lentur 
11. Mencetak (printing) hasil, mencakup tabel, gambar dan grafik hubungan sesuai dengan 

kebutuhan. 
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