
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Titin Ferryana Sugesti, Niken Silmi Surjandari, 

Noegroho Djarwanti yang dimuat pada jurnal Matriks Teknik Sipil, Vol.5, 

No.4, 2017, dengan judul “Perbandingan Daya Dukung Pondasi Minipile dan 

Sumuran Menggunakan Metode Meyerhof, LCPC, dan Aoki dan De Alencer”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Membandingkan aplikasi Metode 

Meyerhof dengan Metode LCPC apabila digunakan pada jenis pondasi 

minipile, (2) Membandingkan aplikasi Metode Meyerhof dengan Metode Aoki 

dan De Alencar apabila digunakan pada jenis pondasi sumuran, (3) 

Membandingkan aplikasi Metode Meyerhof apabila digunakan pada jenis 

pondasi minipile dan sumuran. Data yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah data sekunder berupa data CPT sebanyak 15 titik data diperoleh dari 

beberapa proyek di daerah Surakarta. Jenis pondasi yang digunakan adalah 

pondasi minipiledan sumuran dan jenis tanah di lapangan diasumsikan 

lempung. Spesifikasi tiang yang digunakan diameter pondasi minipile & 

sumuran  yaitu : Ø25 cm, Ø30 cm dan Ø35 cm. Berdasarkan hasil analisis 

kapasitas daya dukung Tanah dengan menggunakan beberapa metode yaitu 

Meyerhof, LCPC, dan Aoki dan De Alencar pada pondasi minipile dan 

sumuran didapat: (1) Perbandingan antara Metode Meyerhof dan Metode 

LCPC, setelah kedalaman 4 meter, ada perbedaan perilaku anatara metode 

Meyerhof dan metode LCPC, yaitu metode LCPC Ø25 cm menunjukkan hasil 

125,07 ton, sedangkan Meyerhof  Ø25 cm menunjukkan hasil 96,21 ton. (2) 

Perbandingan munjukkan bahwa hasil Qu (daya dukung) dari metode 
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Meyerhof dan metode Aoki dan De Alencar menujukkan perbedaan yang 

signifikan, yaitu metode Aoki dan De Alencar  Ø25 cm pada kedalaman 5 

meter menunjukkan hasil 638,60 ton, sedangkan Meyerhof  Ø25 cm 

menunjukkan hasil 256,73 ton. Hal ini terjadi karena banyak menggunakan 

faktor empirik yaitu Fb, Fs, qc(base), qc(side). (3) Perbandingan antar pondasi 

minipile dan sumuran menggunakan Metode Meyerhof, setelah kedalaman 4 

meter, ada perbedaan perilaku antara pondasi minipile dan sumuran, yaitu 

pondasi sumuran Ø25 cm menunjukkan hasil 161,01 ton menunjukkan 

kenaikan, sedangkan minipile Ø25 cm menunjukkan hasil 96,21 ton. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jusi yang dimuat pada jurnal Teknik Sipil 

Siklus, Vol.1, No.2, Oktober 2015, dengan judul “Analisa Kuat Dukung 

Pondasi Bored Pile Berdasarkan Data Pengujian Lapangan (Cone dan N-

Standard Penetration Test)”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menghitung 

kuat dukung pondasi bored pile tunggal dari data hasil sondir (Cone 

Penetration Test) dan data hasil Standart Penetration Test, (2) 

membandingkan hasil kuat dukung bored pile tunggal dengan metode 

penyelidikan dari data sondir (Cone Penetration Test) dan Standart 

Penetration Test (SPT). Berdasarkan hasil perhitungan perencanaan pondasi 

bored pile pada proyek pembangunan gedung dan perbengkelan 7 lantai di 

jalan Arengka Pekanbaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan : (1) 

Dengan data sondir dan ukuran diameter tiang bored pile yang berbeda dengan 

memakai dua metode perhitungan Schmertmann & Nottingham dan Meyerhoff 

dapat dilihat perbandingan kuat dukung ultimit pondasi tiang bored pile, 

persentase perhitungan dengan metode Schertmann dan Nottingham lebih 

optimis ± 6,24 % dibanding dengan memakai metode Meyerhoff yang bersifat 
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konservatif, (2) Begitu pula dengan hasil perbandingan perhitungan kapasitas 

kuat dukung tiang bored pile dari data N-SPT dengan memakai metode O’Neil 

dan Reese, metode Meyerhoff dan metode Coyle dan Castello, metode O’Neil 

dan Reese lebih optimis dengan safety factor yang relatif lebih kecil, (3) 

Perhitungan kapasitas kuat dukung tiang bored pile yang lebih optimis dengan 

safety factor kecil akan berdampak pada efisiensi penggunaan material dan 

penghematan biaya konstruksi. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pondasi 

 Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung 

dengan tanah dan suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi menahan gaya beban 

diatasnya. Pondasi dibuat menjadi satu kesatuan dasar bangunan yang kuat yang 

terdapat dibawah konstruksi. Pondasi dapat didefinisikan sebagai bagian paling bawah 

dari suatu konstruksi yang kuat dan stabil (solid) (Hardiyatmo, 2002). 

 Pembangunan suatu konstruksi, pertama sekali yang dilaksanakan dan 

dikerjakan di lapangan adalah pekerjaan pondasi (struktur bawah) setelah itu 

melaksanakan pekerjaan struktur atas. Perencanaan pondasi perlu memperhitungkan 

besarnya beban yang bekerja dan kapasitas dukung tanah setempat. Apabila pondasi 

yang direncanakan tidak mencapai tanah keras dan tidak mampu memikul beban 

pondasi, maka akan terjadi penurunan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada 

bangunan. Untuk merencanakan pondasi yang aman, dibutuhkan data hasil 

penyelidikan tanah pendukung pondasi. (Ferryana Titin, Niken Silmi Surjandari dan 

Noegroho Djarwanti, 2017: 1307). 

Keberadaan pondasi sangat penting mengingat pondasi merupakan bagian 

terbawah dari bangunan yang berfungsi mendukung bangunan serta seluruh beban 
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bangunan tersebut dan meneruskan beban bangunan itu, baik beban mati, beban hidup 

dan beban gempa ke tanah atau batuan yang berada dibawahnya. Bentuk pondasi 

tergantung dari macam bangunan yang akan dibangun dan keadaan tanah tempat 

pondasi tersebut akan diletakkan, biasanya pondasi diletakkan pada tanah yang keras. 

 Pemilihan jenis struktur bawah (sub-structure) yaitu pondasi, menurut 

(Suyono: 1984) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

- Keadaan tanah pondasi 

Keadaan tanah pondasi kaitannya adalah dalam pemilihan tipe pondasi yang sesuai. 

Hal tersebut meliputi jenis tanah, daya dukung tanah, kedalaman lapisan tanah keras 

dan sebagainya. 

- Batasan-batasan akibat struktur di atasnya 

Keadaan struktur atas akan sangat mempengaruhi pemilihan tipe pondasi. Hal ini 

meliputi kondisi beban (besar beban, arah beban dan penyebaran beban) dan sifat 

dinamis bangunan di atasnya (statis tertentu atau tak tentu, kekakuannya, dll.) 

- Batasan-batasan keadaan lingkungan di sekitarnya 

Yang termasuk dalam batasan ini adalah kondisi lokasi proyek, dimana perlu diingat 

bahwa pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu ataupun membahayakan bangunan 

dan lingkungan yang telah ada di sekitarnya. 

- Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan 

Sebuah proyek pembangunan akan sangat memperhatikan aspek waktu dan biaya 

pelaksanaan pekerjaan, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan tujuan 

pencapaian kondisi yang ekonomis dalam pembangunan. 
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2. Pondasi Sumuran 

Pondasi Sumuran adalah suatu pondasi yang terletak pada lapisan pendukung, 

yang terbenam ke dalam tanah karena beratnya sendiri dan dengan mengeluarkan 

tanah galian dari dasar bangunan bulat, yang terbuat dari beton bertulang. 

(Sosrodarsono dan Nakazawa: 1988). 

Jenis pondasi sumuran ialah merupakan jenis pondasi sumuran yang terbuka. 

Berikut akan dijelaskan pembuatan pondasi sumuran. Mula-mula bagian yang tajam 

dibuat dipermukaan tanah (dalam beberapa hal, pada sisinya). Ketika pengerjaan 

tubuh beton sudah mendekati penyelesaian, penggalian di dalam sumuran dimulai. 

Selama penggalian, sumuran mulai terbenam. Kemudian ketika bagian atas dari tubuh 

sumuran terbenam dan mendekati dasar pondasi, unit sumuran yang lain mulai 

disambungkan. Kemudian penggalian di dalam sumuran dan penambahan tubuh 

sumuran diulangi, sampai sumuran berpijak pada kedalaman yang direncanakan. 

Untuk cara penggalian, umumnya dilakukan penggalian secara basah dengan 

menggunakan keranjang clamshell (clamshell bucket) yang dipasang pada ujung 

kawat mesin derek (crane). Karena beton lantai dasar pada umumnya terletak di 

bawah muka air, dipakai cara penggetaran dengan membuat pipa-pipa getar atau cara 

pemakaian beton pracetak untuk membuat beton. 

Sedangkan pemakaian pondasi sumuran dipakai sebagai pondasi bangunan 

yang besar, bila cara pemotongan terbuka tidak dapat dipakai, akibatnya adanya air 

yang naik, atau endapan pada dasar pondasi dan lain-lainnya, dan di samping itu bila 

daya dukung (vertikal atau mendatar) tidak mencukupi dalam pondasi tiang, atau bila 

penurunan atau getaran memegang peranan dalam penilaian pemakaiannya. 

Pondasi sumuran dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah 

terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Tiang ini biasanya 
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dipakai pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk 

lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi dibutuhkan 

untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu pengecoran 

beton. Pada tanah yang keras atau batuan lunak, dasar tiang dapat dibesarkan untuk 

menambah tahanan dukung ujung tiang (Bowles J.E;1993) 

. 

 

Gambar 2.1. Jenis-jenis Pondasi Sumuran (Bowles J.E;1993) 

Ada beberapa alasan digunakannya pondasi sumuran dalam konstruksi : 

1. Kedalaman tiang dapat divariasikan. 

2. Sumuran dapat didirikan sebelum penyeleseaian tahapan selanjutnya. 

3. Ketika proses pemancangan dilakukan, getaran tanah akan mengakibatkan 

kerusakan pada bangunan yang ada di dekatnya, tetapi dengan penggunakan 

pondasi sumuran hal ini dapat dicegah. 

4. Pada pondasi tiang pancang, proses pemancangan pada tanah lempung akan 

membuat tanah bergelombang dan menyebabkan tiang pancang sebelumnya 

bergerak ke samping. Hal ini tidak terjadi pada konstruksi pondasi sumuran. 
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Selama pelaksanaan pondasi sumuran tidak ada suara yang ditimbulkan oleh alat 

pancang seperti yang terjadi pada pelaksanaan pondasi tiang pancang. 

5. Karena dasar dari pondasi sumuran dapat diperbesar, hal ini memberikan 

ketahanan yang besar untuk gaya keatas. 

6. Permukaan di atas di mana dasar pondasi sumuran didirikan diperiksa secara 

langsung. 

7. Pondasi sumuran mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral. 

Beberapa kelemahan dari pondasi sumuran : 

1. Keadaan cuaca yang buruk dapat mempersulit pengeboran dan pengecoran, dapat 

diatasi dengan cara menunda pengeboran dan pengecoran sampai keadaan cuaca 

memungkinkan atau memasang tenda sebagai penutup. 

2. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa pasir atau 

tanah berkerikil maka menggunakan bentonite sebagai penahan longsor. 

3. Pengecoran beton sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak dapat 

dikontrol dengan baik maka diatasi dengan cara ujung pipa tremie berjarak 25-50 

cm dari dasar lubang pondasi. 

4. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah, 

sehingga mengurangi kapasitas daya dukung tanah terhadap tiang, maka air yang 

mengalir langsung dihisap dan dibuang kembali kedalam kolam air. 

5. Akan terjadi tanah runtuh (ground loss) jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, 

maka dipasang casing untuk mencegah kelongsoran. 

6. Karena diameter tiang cukup besar dan memerlukan banyak beton dan material, 

untuk pekerjaan kecil mengakibatkan biaya meningkat maka ukuran tiang pondasi 

sumuran disesuaikan dengan beban yang dibutuhkan. 

Analisis Daya Dukung...Muhamad Bahtiar Abdilah, Fakultas Teknik Dan Sains Ump, 2018



7. Walaupun penetrasi sampai ke tanah pendukung pondasi dianggap telah terpenuhi, 

kadang-kadang terjadi bahwa tiang pendukung kurang sempurna karena adanya 

lumpur yang tertimbun didasar, maka dipasang pipa paralon pada tulangan pondasi 

untuk pekerjaan base grouting. 

 

C. Kerangka Pikiran 

1. Kapasitas Daya Dukung Pondasi Sumuran Dari Hasil Sondir 

Aplikasi uji cone penetration test (CPT)  telah ditingkatkan dalam rekayasa 

pondasi karena penyediaan tanah yang kontinyu dan akurat dalam beberapa tahun 

terakhir. Suatu model analitik statis yang didasarkan pada mekanisme kegagalan 

geser umum dari spiral logaritma telah dikembangkan untuk menghitung daya 

dukung langsung dari pondasi, qult dari cone resistance qc (A. Eslami dan M. 

Gholami, 2006 :1463). 

Di antara perbedaan tes di lapangan, sondir atau cone penetration test (CPT) 

seringkali sangat dipertimbangkan peranan dari geoteknik. CPT atau sondir ini tes 

yang sangat cepat, sederhana, ekonomis dan tes tersebut dapat dipercaya di 

lapangan dengan pengukuran terus-menerus dari permukaan tanah-tanah dasar. 

CPT atau sondir dapat juga mengklasifikasi lapisan tanah dan dapat 

memperkirakan kekuatan dan karakteristik dari tanah. Di dalam perencanaan 

pondasi sumuran, data tanah sangat diperlukan dalam merencanakan kapasitas 

daya dukung (bearing capacity) dari pondasi sumuran sebelum pembangunan 

dimulai, guna menentukan kapasitas daya dukung ultimit dari pondai sumuran 

(Ulfa Jusi, 2015 : 52). 
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Untuk menghitung daya dukung pondasi sumuran berdasarkan data hasil 

pengujian sondir dapat dilakukan dengan menggunakan metode Aoki dan De 

Alencar. 

Daya dukung ultimit pondasi sumuran dinyatakan dengan rumus : 

 Qult = Qb+Qs………………………………………………(2.1) 

di mana : 

Qult  = Kapasitas daya dukung pondasi sumuran  

Qb  = Daya dukung ujung 

Qs  = Daya dukung kulit 

Aoki dan De Alencar mengusulkan untuk memperkirakan kapasitas daya 

dukung ultimit dari data Sondir. Kapasitas dukung ujung persatuan luas (Qb) 

diperoleh sebagai berikut :  

�� = �� � �� ……………………………………………(2.2) 

Dimana : 

Ah : Luas penampang  

qc : Tekanan rerata 

 Aoki dan De Alencar mengusulkan untuk memperkirakan kapasitas daya 

dukung ultimit dari data Sondir. Kapasitas dukung ujung persatuan luas (Qs) 

diperoleh sebagai berikut : 

 Qs = As x Fs……………………………………………...(2.3)  

Dimana : 

As : Luas selimut 

Fs : Tahanan dinding 
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2. Faktor Aman 

Menurut metode Aoki dan de Alencar untuk memperoleh kapasitas ijin tiang, 

maka diperlukan untuk membagi kapasitas ultimit dengan faktor aman (SF) 

tertentu. 

               - Untuk dasar tiang yang dibesarkan dengan d < 2 m  

Qall = 
����

�.�
……………………………………………….(2.4)

 - Untuk dasar tiang tanpa pembesaran dibagian bawah 

Qall = 
����

�
……………………………………………….(2.5)

3. Langkah Perhitungan Daya Dukung Pondasi 

Persamaan daya dukung Pondasi Sumuran

 

Qb = Ah x qc ………….……..pers 1          P 

Keterangan :            

Qb = Daya dukung ujung (kg) 

 

  

Ah = Luas penampang (cm²)   

qc = Tekanan rata-rata (Kg/cm²)  
                 
Qs 

Qs = As x Fs ………….……..pers 2             L         D 

Keterangan :    

Qs = Daya dukung selimut (Kg)   

As = Luas selimut (cm²)                            Qb 

Fs = Tahanan dinding (Kg/cm²)   

Fs dapat dicari dengan persamaan :  

Fs = 0,012 x qc rerata 

 

 

Qult =  Qb + Qs ………….……..pers 3   

Qall =   
����

��
 .……..……………..pers4  
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Keterangan :    

Qult = Daya dukung batas (Kg)  

SF = Angka Keamanan 
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