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MOTTO  

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka 

haruslah memiliki banyak ilmu. (HR. Ibnu Asakir) 

 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles) 

 Orang-orang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak. ( Aldus Huxley) 

 Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 

(Andrew Jackson) 

 So, verily, with every difficulty, there is relief. (QS. 94:5) 

 Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-

ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. (Imam Ghozali) 

 Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri 

agar tidak tertidur. (Richard Wheeler) 
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ABSTRAK 

 

Ririn Anggraini, Rizki Julia Rachmawati. 2016. “Analisis Daya Dukung 

Pondasi Tiang-Rakit pada Daerah Rawan Gempa Menggunakan Metode Poulos 

dan Program Numeris PLAXIS”. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Rini Kusumawardani, 

S.T., M.T., M.Sc., Dosen Pembimbing II: Drs. Henry Apriyatno, M.T. 

 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah rawan gempa 

bumi di Indonesia yang dikategorikan dalam zona seismik 4 (Departemen 

Pekerjaan Umum, 2004). Melihat adanya bahaya rawan gempa bumi tersebut dari 

suatu proyek konstruksi adalah sistem pondasi yang digunakan. Sehingga 

diperlukan desain sistem pondasi yang tepat untuk daerah rawan gempa. Oleh 

karena itu, haruslah dipilih jenis pondasi yang mampu mengatasi penurunan 

tanah. Pondasi tiang-rakit dipilih karena mampu menahan beban yang bekerja 

pada gedung dan penurunan yang seragam. 

 Penelitian bertujuan menganalisis perilaku sistem pondasi tiang-rakit dari 

hasil N-SPT dengan pembebanan statis dan dinamis menggunakan metode Poulos 

dan analisis numeris PLAXIS 2D serta mengetahui faktor keamanan pada sistem 

pondasi tiang-rakit dengan pembebanan statis menggunakan metode Poulos dan 

program numeris PLAXIS 2D. 

Desain pondasi tiang-rakit dengan beban 253,7334 MN desain prelimenari 

didapat tebal rakit 100 cm dan panjang tiang 15 meter. Analisis dengan metode 

Poulos didapatkan hasil penurunan pondasi sebesar 5,2 cm. Analisis 

menggunakan PLAXIS 2D didapatkan displacement arah x sebesar 9,775 cm dan 

displacement arah y sebesar 0,2723 cm. Penurunan pondasi tiang-rakit dengan 

pembebanan dinamis menggunakan PLAXIS dengan displacement arah x sebesar 

1,911 m dan displacement arah y sebesar 3,193 cm. Sedangkan faktor keamanan 

pondasi tiang-rakit menggunakan metode Poulos adalah 12,48 dan PLAXIS 

sebesar 2,219. 

 

Kata kunci : Pondasi Tiang-Rakit, Penurunan, Metode Poulos, PLAXIS 2D
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah 

rawan gempa bumi di Indonesia. Pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi 

gempa tektonik dangkal di Yogyakarta dengan kisaran kekuatan 6,3 

skala richter selama 60 detik pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa 

bumi terletak di dekat pantai pada koordinat 8,007
o
 LS – 110,286

o
 BT 

atau terletak pada posisi ±25 km barat daya kota Yogyakarta dan ±115 

km selatan kota Semarang (menurut catatan USGS Amerika Serikat) 

yang mengakibatkan lebih dari 5.700 orang tewas, 37.000 orang cidera, 

lebih 156.000 rumah dan struktur lainnya hancur total (Elnashai et al, 

2006). Yogyakarta merupakan zona dengan seismisitas tinggi dan aktif 

yang dikategorikan dalam zona seismik 4 (Departemen Pekerjaan 

Umum, 2004). Zonasi daerah rawan gempa bumi di Indonesia bisa 

dilihat pada Gambar 1.1.  

 

 

                       Gambar 1.1 Peta Zonasi Gempa Indonesia (Kementrian PU, 2010) 
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Melihat adanya bahaya gempa bumi yang terpenting dari suatu 

proyek konstruksi adalah sistem pondasi yang digunakan. Struktur 

pondasi berfungsi untuk meneruskan beban struktur atas ke lapisan 

tanah di bawahnya. Setiap pondasi harus mampu mendukung beban 

sampai batas keamanan yang telah ditentukan, termasuk mendukung 

beban maksimum yang mungkin terjadi, sehingga perlu adanya desain 

sistem pondasi yang tepat untuk jenis tanah pada daerah rawan gempa 

bumi. 

Pemilihan jenis pondasi yang digunakan sangat tergantung pada 

jenis tanah dan struktur yang akan di topang. Pondasi tiang-rakit adalah 

pondasi yang mengkombinasikan antara tiang dan rakit. Alasan 

pemilihan pondasi tiang-rakit adalah penurunan pondasi terjadi secara 

bersama-sama dan cocok digunakan pada bangunan yang memiliki 

luasan bangunan yang besar (Noorlaelasari, 2010). Menurut Poulos 

(2000) kondisi tanah yang sesuai untuk pondasi tiang-rakit meliputi : 

lapisan tanah yang terdiri dari lempung keras atau kaku; lapisan tanah 

yang terdiri dari pasir padat; dan tanah berlapis dimana dibawah tanah 

pendukung pondasi tiang tidak ada lapisan tanah lunak. 

Adanya penambahan tiang pada pondasi rakit akan membantu 

mengatasi masalah penurunan yang terjadi, dengan memanfaatkan 

tahanan friksi tiang penurunan yang terjadi dapat diminimalisasi. 

Kedalaman tiang tidak harus mencapai tanah keras karena salah satu 

konsep pondasi tiang-rakit adalah “floating pile” sehingga tiang 

dianggap melayang tidak mencapai tanah keras. 

Kombinasi kinerja antara komponen rakit, tiang pancang, dan 

lapisan tanah membuat jenis pondasi tiang-rakit efektif untuk 

mengurangi penurunan total yang terjadi pada struktur. Komponen rakit 

diharapkan dapat menahan beban dengan tingkat keamanan yang cukup, 

sedangkan komponen tiang berperan dalam mereduksi penurunan yang 

terjadi pada tanah.   
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Poulos (2000, 2001) membuat ringkasan daftar metode yang 

umum digunakan untuk membuat desain pondasi tiang-rakit. Terdapat 

tiga tipe analisis yang telah diidentifikasi, yaitu metode perhitungan 

yang disederhanakan (metode Poulos-Davis-Randolph dan metode 

Burland), metode perhitungan sederhana berbasis komputer (metode 

“strip on strings” dan metode “plate on springs”), dan metode 

perhitungan kompleks berbasis komputer (metode berbasis analisis 

elemen hingga dan differensial hingga). Dengan demikian maka penulis 

memilih metode Poulos-Davis-Randolph sebagai analisis perhitungan 

manual pondasi tiang-rakit. 

PLAXIS adalah salah satu program aplikasi komputer 

berdasarkan metode elemen hingga dua dimensi yang digunakan secara 

khusus untuk menganalisis deformasi dan stabilitas untuk berbagai 

aplikasi dalam bidang geoteknik. Kondisi di lapangan yang 

disimulasikan ke dalam program PLAXIS bertujuan untuk 

mengimplementasikan tahapan pelaksanaan di lapangan ke dalam 

tahapan pengerjaan pada program, dengan harapan pelaksanaan di 

lapangan dapat mendekati pada program, sehingga respon yang 

dihasilkan dari program dapat diasumsikan sebagai cerminan dari 

kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

 Pada desain pondasi tiang-rakit untuk analisis deformasi dan 

penurunan menggunakan program numeris PLAXIS. Permodelan 

geometri merupakan representasi dua dimensi dari masalah tiga dimensi 

yang nyata di lapangan.   

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah 

rawan gempa bumi di Indonesia yang dikategorikan dalam zona seismik 

4 (Departemen Pekerjaan Umum, 2004). Melihat adanya bahaya gempa 

bumi tersebut yang dari suatu proyek konstruksi adalah sistem pondasi 

yang digunakan. Sehingga diperlukan desain sistem pondasi yang tepat 
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untuk daerah rawan gempa. Pondasi tiang-rakit adalah pondasi yang 

mengkombinasikan antara tiang dan rakit. Alasan pemilihan pondasi 

tiang-rakit adalah penurunan pondasi terjadi secara bersama-sama dan 

cocok digunakan pada bangunan yang memiliki luasan bangunan yang 

besar. Komponen rakit diharapkan dapat menahan beban dengan tingkat 

keamanan yang cukup, sedangkan komponen tiang berperan dalam 

mereduksi penurunan yang terjadi pada tanah.  Penggunaan metode 

Poulos dan program numeris PLAXIS untuk mengetahui deformasi dan 

penurunan yang terjadi pada pondasi tiang-rakit. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir, permasalahan yang ditinjau  

dibatasi pada: 

a. Analisis menggunakan software ETABS untuk mengetahui beban 

total dari gedung 20 lantai + 1 basement sesuai Tugas Akhir dengan 

judul “Desain Struktur Gedung 20 lantai + 1 Basement Jalan 

Diponegoro Semarang Tahun 2016”. 

b. Data tanah yang digunakan adalah data N-SPT di daerah Bantul, 

Yogyakarta. 

c. Data Strong Motion-CD (SMC) Kepulauan Mentawai yang 

digunakan untuk input beban dinamik pada PLAXIS 2D versi 9.0. 

d. Menggunakan sistem pondasi tiang-rakit untuk tanah yang 

terlikuifaksi akibat gempa. 

e. Permodelan pondasi dengan menggunakan program numeris 

PLAXIS 2D versi 9.0 untuk menganalisis deformasi dan penurunan 

yang terjadi. 

f. Program CYCLIC 1D digunakan untuk mengetahui kedalaman tanah 

yang terjadi likuifaksi. 
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1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah 

a. Menganalisis penurunan sistem pondasi tiang-rakit dari hasil N-SPT 

dengan pembebanan statis menggunakan metode Poulos dan 

program numeris PLAXIS. 

b. Menganalisis penurunan sistem pondasi tiang-rakit dari hasil N-SPT 

dengan pembebanan dinamis menggunakan analisis program 

PLAXIS. 

c. Mengetahui Safety Factor (faktor keamanan) pada sistem pondasi 

tiang-rakit dengan pembebanan statis menggunakan metode Poulos 

dan program numeris PLAXIS. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah 

a. Untuk mengetahui penurunan sistem pondasi tiang-rakit dengan 

pembebanan statis menggunakan metode Poulos dan program numeris 

PLAXIS. 

b. Untuk mengetahui penurunan sistem pondasi tiang-rakit dengan 

pembebanan dinamis menggunakan program numeris PLAXIS. 

c. Untuk penelitian pengembangan dari kasus gempa di Yogyakarta. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Desain Pondasi Tiang-Rakit 

Katzenbach, et al (2000) mendefinisikan pondasi tiang-rakit 

sebagai jenis pondasi yang bekerja sebagai struktur komposit dengan 

memanfaatkan tiga elemen penahan beban, yaitu tiang pancang, pondasi 

rakit, dan jenis tanah di bawah struktur. Oleh karena itu, sebenarnya 

terdapat empat jenis interaksi yang terjadi dalam struktur pondasi tiang-

rakit (Gambar 2.1). Keempat interaksi tersebut adalah interaksi antara 

tiang dengan tanah, interaksi antara tiang dengan tiang di sebelahnya, 

interaksi antara pondasi rakit dengan tanah, dan interaksi antara tiang 

dengan pondasi rakit.  

Pada dasarnya, pondasi rakit mendistribusikan beban total dari 

struktur (Stotal) sebagai tegangan kontak, yang direpresentasikan oleh 

Rrakit. Di samping itu, sejumlah tiang juga ikut mendistribusikan beban 

tersebut melalui jumlah tahanan tahanan total dari pondasi tiang-rakit 

dapat digambarkan secara matematis sebagai berikut:  

 

            ∑         
 
            ............................................ (2.1) 

 

dimana: 

Rtot   = tahanan total (tanpa satuan) 

Rrakit  = tahanan rakit (tanpa satuan)  

       Rtiang    = tahanan tiang (tanpa satuan) 

Stot     = beban total struktur (MN) 
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Gambar 2.1 Jenis Interaksi pada Pondasi Tiang-Rakit 

(Katzenbach, 2000) 

 

Menurut Randolph (1994), ada tiga buah filosofi desain yang 

berbeda mengenai pondasi tiang-rakit, yaitu: 

a. Pendekatan konvensional  

Pendekatan konvensional didasari pada desain tiang sebagai 

sebuah grup yang akan menahan persentase beban terbesar, 

sementara persentase sisanya akan ditahan oleh pondasi rakit.  

b. Pendekatan Creep Piling 

Pendekatan creep piling didasari pada desain tiang untuk 

menahan beban yang bekerja saat rangkak mulai terjadi, yaitu 

biasanya sekitar 70-80% dari besar kapasitas beban ultimit. Jumlah 

tiang yang cukup juga diperhitungkan untuk mengurangi tegangan 
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kontak yang terjadi antara pondasi rakit dengan tanah akibat 

tegangan prekonsolidasi yang terjadi pada tanah.  

c. Pendekatan Kontrol Penurunan Differensial 

Pendekatan kontrol penurunan diferensial didasari pada 

penempatan tiang yang strategis untuk membantu mengurangi 

perbedaan penurunan yang terjadi, namun tidak serta merta 

mengurangi secara signifikan besar penurunan keseluruhan yang 

terjadi. 

 

 

        Gambar 2.2 Perbandingan Kurva Beban-Penurunan pada Beberapa  

            Jenis Pondasi (Poulos, 2000)  

 

Pada Gambar 2.2, Kurva 0 menunjukkan perilaku pondasi rakit 

tanpa tiang di mana mengakibatkan penurunan yang besar akibat beban 

rencana. Kurva 1 menggambarkan pendekatan konvensional di mana 

perilaku keseluruhan dari sistem pondasi tiang-rakit dikuasai oleh 

perilaku grup tiang. Kurva 1 juga menunjukkan adanya linearitas yang 

besar pada penurunan akibat beban rencana karena mayoritas beban 

ditanggung oleh tiang. Kurva 2 merepresentasikan pendekatan creep 
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piling di mana tiang-tiang bekerja pada faktor keamanan yang cukup 

rendah, namun karena hanya terdapat sedikit tiang, maka pondasi rakit 

menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan Kurva 1. Kurva 

3 mengilustrasikan sistem pondasi tiang-rakit dengan pendekatan 

kontrol penurunan differensial sehingga tiang hanya digunakan sebagai 

pereduksi penurunan yang terjadi. Konsekuensi dari pendekatan 

terakhir ini adalah hubungan antara beban dan penurunan bisa jadi tidak 

bersifat linear pada batas beban rencana, tetapi sistem pondasi tiang-

rakit secara keseluruhan memiliki tingkat keamanan yang cukup 

sementara batas izin penurunan dapat diperoleh. Oleh karena itu, desain 

pada Kurva 3 jauh lebih ekonomis dibandingkan desain pada Kurva 1 

dan Kurva 2. 

Menurut Poulos (2001), De Sanctis (2001) dan Viggiani (2001) 

telah mengklasifikasikan pondasi tiang-rakit ke dalam dua buah 

klasifikasi besar. Klasifikasi pertama disebut sebagai pondasi tiang-

rakit “kecil” di mana alasan utama untuk menambahkan tiang pada 

pondasi rakit adalah untuk meningkatkan faktor keamanan. Klasifikasi 

kedua disebut sebagai pondasi tiang-rakit “besar” dimana daya dukung 

pondasi rakit didesain pada batas yang cukup untuk menahan beban 

dengan faktor keamanan yang masuk akal, sementara tiang digunakan 

untuk mengurangi perbedaan penurunan yang terjadi. Dalam beberapa 

kasus pada klasifikasi kedua, lebar dari pondasi rakit sangat besar 

dibandingkan dengan panjang tiang. 

 

2.2 Analisis Pondasi Tiang-Rakit 

Poulos (2000; 2001) membuat ringkasan daftar metode yang 

umum digunakan untuk membuat desain pondasi tiang-rakit. Terdapat 

tiga tipe analisis yang telah diidentifikasi, yaitu metode perhitungan 

yang disederhanakan (metode Poulos-Davis-Randolph dan metode 

Burland), metode perhitungan sederhana berbasis komputer (metode 
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“strip on strings” dan metode “plate on springs”), dan metode 

perhitungan kompleks berbasis komputer (metode berbasis analisis 

elemen hingga dan differensial hingga). Penulisan tugas akhir hanya 

akan dibahas tinjauan literatur dengan metode Poulos-Davis-Randolph. 

 

Metode Poulos-Davis-Randolph (PDR)  

 

Untuk membuat estimasi awal mengenai perilaku dari pondasi 

tiang-rakit, sebuah metode mudah dikembangkan oleh Poulos dan 

Davis (1980) dan Randolph (1994). Metode yang melibatkan dua 

langkah utama, yaitu estimasi kapasitas beban ultimit dari pondasi dan 

estimasi perilaku beban-penurunan lewat hubungan sederhana tri-linear. 

Untuk mengetahui daya dukung vertikal dari pondasi tiang-rakit dapat 

diambil nilai terkecil antara jumlah dari kapasitas ultimit keseluruhan 

antara komponen rakit dan semua komponen tiang atau kapasitas 

ultimit dari sebuah blok termasuk tiang dan rakit ditambah dengan 

bagian rakit yang berada diluar keliling tiang.  

Untuk mengestimasi perilaku beban-penurunan pada pondasi 

rakit, dapat digunakan metode sederhana untuk mengestimasi 

pembagian kontribusi tahanan beban antara komponen rakit dan 

komponen tiang (Randolph, 1994). Kontribusi tahanan beban tersebut 

tentu melibatkan kekakuan dari pondasi tiang-rakit. Adapun kekakuan 

dari sistem pondasi tiang-rakit dapat digambarkan secara matematis 

sebagai berikut: 

    
      

  
  

 

       
  
  

 
                       .........................................................(2.2) 

dimana: 

Kpr = kekakuan sistem pondasi tiang-rakit (MN/m) 

Kp  = kekakuan grup tiang (MN/m) 

       Kr   = kekakuan komponen rakit (MN/m) 
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               Gambar 2.3 Representasi Sederhana Pengaruh Modulus Young 

                  Sistem Pondasi Tiang-Rakit (Poulos, 2001) 

 

Kekakuan dari komponen rakit dapat diestimasi dengan 

memanfaatkan teori elastis, misalnya dengan menggunakan solusi yang 

diberikan oleh Fraser dan Wardle (1976) atau pun Richart, et al (1970). 

Kekakuan grup tiang juga dapat diestimasi dengan memanfaatkan teori 

elastis, seperti pendekatan yang diberikan oleh Poulos dan Davis 

(1980), Poulos (1989), atau dengan menggunakan teori elastis yang 

dibuat oleh Randolph dan Wroth (1978) untuk kekakuan tiang tunggal 

dan kemudian mengalikannya dengan faktor efisiensi kekakuan grup.  

Adapun proporsi beban yang ditahan oleh komponen tiang 

dalam sistem pondasi tiang-rakit dapat digambarkan secara matematis 

sebagai berikut: 

    
 

   
      ...........................................................................  (2.3) 

 dengan, 

  
   

     (
  
  

)
(
  

  
)        ...................................................................... (2.4) 
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Persamaan tersebut dapat digunakan untuk membuat kurva tri-

linear yang menyatakan hubungan beban-penurunan. Pertama, 

kekakuan sistem pondasi tiang-rakit dihitung berdasarkan jumlah tiang 

yang telah ditetapkan. Kekakuan akan terus efektif sampai kapasitas 

tiang telah sepenuhnya bekerja. Maka, apabila diasumsikan bahwa 

kapasitas tiang termobilisasi secara simultan satu sama lain, besarnya P1 

dapat dihitung berdasarkan 

   
   

  
  ........................................................................  (2.5) 

dimana: 

Pup = kapasitas beban  ultimit grup tiang (MN) 

ßp = proporsi beban yang ditahan oleh komponen tiang  

 

Gambar 2.4 Kurva Beban-Penurunan Tri-Linear untuk Analisis  

Preliminari (Poulos, 2001) 

 

Di atas titik A pada Gambar 2.4, kekakuan sistem pondasi tiang-

rakit hanya dipengaruhi oleh kekakuan komponen rakit saja (K) dan 

berlangsung hingga kapasitas beban ultimit dari sistem pondasi tiang-

rakit tercapai (titik B). Pada tahap titik B, hubungan antara beban dan 

penurunan digambarkan dengan garis horizontal. Adapun besarnya 
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beban yang ditanggung oleh masing-masing komponen tiang dan rakit 

dapat dilihat pada Persamaan 2.6 dan 2.7. 

                     

            . ...................................................................... (2.8)  

           ............................................................................  (2.7) 

               dimana:  

Pp  = beban yang ditanggung tiang (MN/m) 

Pr   = beban yang ditanggung pada rakit (MN/m) 

P = beban yang bekerja pada sistem pondasi tiang-rakit (MN/m) 

P up  = kapasitas beban ultimit grup tiang (MN/m) 

ßp  = proporsi beban yang ditahan oleh komponen tiang  

Untuk proses desain sendiri, Horikoshi dan Randolph (1996) 

mengemukakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk 

menghasilkan desain pondasi tiang-rakit yang optimum. Usulan 

didasarkan pada penelitian mereka mengenai kinerja pondasi tiang-rakit 

terhadap beban vertikal yang terdistribusi merata. Menurut mereka, 

tiang harus didistribusikan pada daerah tengah rakit dengan luas 16-

25% dari luas permukaan rakit. Selain itu, kekakuan grup tiang harus 

kurang lebih sama dengan kekakuan aksial dari komponen rakit sendiri.  

Kapasitas total tiang juga harus didesain agar tiang dapat 

menahan 40-70% beban rencana. Akan tetapi tergantung pada rasio luas 

antara grup tiang dengan komponen rakit dan angka Poisson dari tanah. 

Tingkat mobilisasi kapasitas tiang tidak boleh melebihi 80% untuk 

menghindari peningkatan signifikan dari perbedaan penurunan yang 

terjadi.  

 Apabila menggunakan beban terpusat, langkah-langkah yang 

diusulkan tersebut tidak sesuai, terutama pada penempatan tiang di 

daerah tengah rakit. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut dapat 

dilakukan untuk memulai proses desain meskipun selanjutnya dapat 

disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.  
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2.3 Pengaruh Dimensi Pondasi Rakit dan Grup Tiang terhadap 

Perilaku Pondasi Tiang-Rakit 

Prakoso et al (2001) melakukan sebuah studi parameter yang 

memperlihatkan pengaruh dimensi komponen rakit dan grup tiang 

maupun kombinasi di antara keduanya terhadap perbedaan penurunan 

yang terjadi pada sistem pondasi tiang-rakit dengan menggunakan 

bantuan PLAXIS 2 Dimensi. Secara garis besar, kinerja sistem pondasi 

tiang-rakit dilihat dari pendekatan penurunan akibat pengaruh rasio 

antara lebar pondasi rakit (Br) dengan lebar grup tiang (Bg). 

 

Gambar 2.5 Keterangan Dimensi Sistem Pondasi Tiang-Rakit 

(Prakoso, 2009) 

Studi parameter yang dilakukan menetapkan definisi penurunan 

yang terjadi sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6 Definisi Penurunan pada Sistem Pondasi  

Tiang-Rakit (Prakoso dan Kulhawy, 2001) 
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a. Pengaruh Panjang Tiang terhadap Penurunan Rata-rata  

Pada Gambar 2.6, semakin besar panjang tiang maka semakin 

kecil penurunan rata-rata yang terjadi pada sistem pondasi tiang-

rakit. Berlaku pada semua rentang rasio Bg/Br. 

 

 

Gambar 2.7 Pengaruh Panjang Tiang terhadap Penurunan Rata-rata 

(Prakoso dan Kulhawy, 2001) 

 

b. Pengaruh Rasio Bg/B terhadap Perbedaan Penurunan 

 

Gambar 2.8 Pengaruh Rasio Bg/Br terhadap Perbedaan Penurunan 

(Prakoso dan Kulhawy, 2001) 

 

Pada Gambar 2.8, terlihat bahwa perbedaan penurunan berada 

pada tren menurun, lalu cukup mendatar, dan akhirnya meningkat 

kembali seiring dengan semakin besarnya rasio Bg/Br. Berdasarkan 
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penelitian Prakoso et al (2001), rasio Bg/Br yang optimum tercapai 

pada rentang 0,4-0,6. 

 

c. Pengaruh Jarak Antar Tiang terhadap Perbedaan Penurunan 

 

Gambar 2.9 Pengaruh Jarak Antar Tiang Terhadap Perbedaan 

 Penurunan (Prakoso dan Kulhawy, 2001) 

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa semakin dekat jarak antar 

tiang, perbedaan penurunan yang terjadi pun mengecil. Namun 

demikian, pada jarak lebih dari 6-8 meter, reduksi nilai perbedaan 

penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan.  

 

d. Pengaruh Ketebalan Komponen Rakit terhadap Perbedaan Penurunan 

Ketebalan pondasi rakit secara tidak langsung sebenarnya 

menunjukkan kekakuan pondasi rakit. Gambar 2.10 memperlihatkan 

bahwa semakin tebal komponen rakit, maka perbedaan penurunan 

mengecil. Namun demikian, tidak terlalu menghasilkan efek sistem 

pondasi tiang-rakit dengan 0,2 ≤ Bg/Br ≤ 0,8. Oleh karena itu, 

mengoptimasi grup tiang, baik dari aspek jumlah maupun dimensi, 

akan lebih efektif untuk mengurangi perbedaan penurunan 

dibandingkan dengan mempertebal komponen rakit. 
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Gambar 2.10 Pengaruh Ketebalan Komponen Rakit terhadap 

Perbedaan Penurunan (Prakoso dan Kulhawy, 2001) 

 
Thaher et al (1991) seperti dikutip dalam Chow (2007) juga 

melakukan penelitian terhadap pengaruh jumlah dan dimensi tiang 

terhadap kinerja pondasi tiang-rakit melalui model sentrifugal 

melalui beberapa perangkat lunak yang berbeda. Akan tetapi hasil 

yang terjadi pada semua perangkat lunak tersebut sama. Pada 

Gambar 2.11, semakin panjang tiang maka penurunan yang terjadi 

semakin kecil, sementara persentase beban yang ditanggung oleh 

sistem tiang menjadi lebih besar. Hal yang serupa juga terjadi 

ketika ukuran tiang semakin besar (Gambar 2.12). 

 

Gambar 2.11 Pengaruh Panjang Tiang terhadap Kinerja Pondasi  

Tiang-Rakit (Thaher dan Jessberger, 1991) 
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Gambar 2.12 Pengaruh Diameter Tiang terhadap Kinerja Pondasi 

Tiang-Rakit (Thaher dan Jessberger, 1991) 

 

Gambar 2.13 menunjukkan bagaimana jumlah tiang 

mempengaruhi kinerja pondasi tiang-rakit. Panjang tiang yang 

digunakan dalam studi parameter yang direpresentasikan pada Gambar 

2.13 tersebut adalah 135 mm, sementara diameter tiang adalah 16,7 

mm. Hasil studi parameter yang diperoleh bahwa semakin banyak 

jumlah tiang, penurunan yang terjadi akan semakin kecil. Akan tetapi, 

apabila jumlah tiang lebih dari 10, reduksi penurunan tidak terlalu 

signifikan. 

 

Gambar 2.13 Pengaruh Jumlah Tiang terhadap Kinerja Pondasi Tiang-

Rakit (Thaher dan Jessberger, 1991) 
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2.4 Perangkat Lunak PLAXIS 2 Dimensi 

PLAXIS versi 9.0 adalah program elemen hingga yang secara 

khusus digunakan untuk menganalisis deformasi dan penurunan pada 

bidang geoteknik. Untuk setiap kasus yang akan dianalisis, model 

geometri harus dibuat terlebih dahulu. Model geometri merupakan 

representasi dua dimensi dari masalah tiga dimensi yang nyata di 

lapangan.   

Pada PLAXIS 2D, setiap elemen pondasi didefinisikan oleh 15 

nodal geometri. Pemodelan dengan 15 nodal dipilih untuk setiap elemen 

agar memperoleh perhitungan yang lebih akurat. Adapun terdapat dua 

bentuk pemodelan dari 3 dimensi ke dalam 2 dimensi dalam PLAXIS, 

yaitu bentuk plane strain dan bentuk axisymmetric. 

1. Regangan Bidang (Plane strain) 

Model plane strain digunakan untuk geometri dengan potongan 

melintang yang relatif seragam. Kondisi tegangan dan skema 

pembebanan dengan panjang tertentu dan tegak lurus terhadap arah 

sumbu z juga harus relatif seragam (Gambar 2.14). Perpindahan dan 

regangan pada arah sumbu z diasumsikan nol. Namun demikian, 

tegangan normal pada arah sumbu z tetap memiliki nilai.  

2. Axi-simetri (Axisymmetric) 

Model axisymmetric digunakan untuk struktur melingkar dengan 

potongan melintang secara radial dan skema pembebanan yang 

relatif seragam di sekitar titik pusat lingkaran di mana deformasi dan 

kondisi tegangan yang terjadi diasumsikan identik dalam semua arah 

radial. Sumbu x merepresentasikan radius sementara sumbu y 

merepresentasikan garis sumbu simetri.  
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(a) Plane strain                            (b) Axisymmetric 

Gambar 2.14 Ilustrasi Pemodelan Plane strain dan  Axisymmetric 

(Brinkgreve, 2002) 

 

Model geometri pada PLAXIS didasarkan pada pemodelan plane strain 

atau axisymmetric. Terdapat tiga komponen utama model geometri pada 

PLAXIS, yaitu: 

1. Titik, menunjukkan awal dan akhir garis. Titik juga digunakan untuk 

menempatkan angkur, gaya, dan lainnya. 

2. Garis, digunakan untuk menyatakan ikatan geometri, model, dan 

diskontinuitas pada geometri seperti dinding, pelat, dan lainnya. Garis bisa 

mempunyai beberapa fungsi dan material yang berbeda.  

3. Cluster,  luasan area tertutup yang dibatasi penuh oleh garis. Dalam satu 

cluster hanya terdapat satu material (homogen). Cluster dapat diaplikasikan 

sebagai lapisan tanah.  

Proses simulasi pada PLAXIS terdiri dari 3 tahap, yaitu: input data,  

perhitungan, dan output.  

1. Input data, membuat dan memodifikasi geometri model sehingga 

menghasilkan model elemen hingga yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.  

2. Perhitungan,  proses perhitungan dilaksanakan setelah selesai membuat 

permodelan. Pada tahap perhitungan perlu dilakukan pemilihan tipe 

perhitungan yang sesuai. 

3. Output program perhitungan dilakukan hingga keseimbangan tercapai.   
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Adapun output utama yang bisa diperoleh adalah deformasi mesh, profil 

penurunan, besarnya tegangan di dalam lapisan tanah, serta gaya-gaya 

dalam yang ditanggung oleh struktur yang dimodelkan. 

Proses diskritisasi akan berlangsung secara otomatis di dalam 

PLAXIS. Banyaknya elemen yang dihasilkan tergantung pada pemilihan 

tingkat kekasaran (global coarseness). PLAXIS menyediakan 5 tingkat 

kekasaran yaitu : sangat kasar, kasar, sedang, halus, sangat halus. Semakin 

halus tingkatannya, maka jumlah elemennya semakin banyak. Dengan 

demikian, ketelitian hasil perhitungannya semakin tinggi. Namun demikian, 

tentu akan membutuhkan waktu proses yang semakin lama karena memakan 

memori yang semakin besar.  

PLAXIS memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan untuk 

memodelkan struktur (Brinkgreve, 2015). Fitur-fitur pemodelan tersebut 

adalah: 

1. Tanah 

Fitur pemodelan tanah digunakan untuk menyatakan karakteristik tanah 

dan interaksi antara elemen. Pada PLAXIS Versi 9.0, tersedia lima jenis 

pemodelan yang dapat digunakan yaitu : Mohr-Coulomb, Jointed Rock, 

Hardening Soil, Soft Soil-Creep, dan Soft Soil. Kelima jenis ini harus 

digunakan berdasarkan kondisi tanah asli.   

2. Pelat dan cangkang 

Pelat dan cangkang dimodelkan dengan elemen 3 nodal atau elemen 5 

nodal. Setiap nodal memiliki 3 derajat kebebasan. Jenis perilaku dari 

bentuk pemodelan ini dapat berupa elastis atau elastoplastis. Bentuk 

pelat dan cangkang umumnya digunakan untuk memodelkan dinding, 

lantai, dan terowongan. Perilaku dari elemen tersebut didefinisikan 

dengan kekakuan fleksural, kekakuan normal, dan tebal elemen.  

3. Angkur 

Angkur merupakan elemen pegas elastoplastik yang digunakan untuk 

memodelkan perletakan angkur dan strut. Perilaku angkur didefinisikan 

dengan menggunakan kekakuan normal dan beban maksimum.   
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4. Geogrid 

Model geogrid sering digunakan untuk perkuatan konstruksi tanggul atau 

struktur penahan tanah. Geogrid hanya memiliki EA dan digunakan 

untuk menahan tarikan.   

5. Elemen Interface 

Model elemen interface digunakan untuk menggambarkan interaksi 

antara tanah dengan struktur, seperti friksi pada dinding penahan tanah. 

Properti materialnya diambil dari properti material tanah dengan 

menggunakan faktor reduksi Rinter. 

Dalam penggunaan perangkat lunak PLAXIS 2D, tentu ada batasan-

batasan yang akan diambil. Batasan pertama adalah bagaimana pemodelan 

material yang digunakan. Berbagai perilaku mekanis tanah dapat 

dimodelkan pada berbagai derajat akurasi. Sebagai contoh, hukum Hooke 

mengenai elastisitas linear dan bersifat isotropis yang menggambarkan 

hubungan tegangan-regangan yang paling sederhana. Penggunaan modulus 

Young dan angka Poisson menyajikan perilaku tanah dan batuan yang 

cukup kasar. Untuk memodelkan elemen struktural yang besar dan lapisan 

batuan dasar mungkin lebih diperlukan pemodelan elastisitas linear. Oleh 

karena itu, pemodelan tanah sendiri sangat penting untuk diperhatikan 

karena akan menentukan karakter output yang dihasilkan.  

Secara umum, analisis yang dilakukan untuk penelitian tugas akhir 

dimodelkan dalam bentuk Mohr-Coulomb. Model Mohr-Coloumb 

melibatkan lima parameter masukan, yaitu modulus Young dan rasio 

Poisson untuk menggambarkan elastisitas tanah, sudut geser dan kohesi 

untuk menggambarkan plastisitas tanah, dan sudut dilatasi dari tanah. Model 

Mohr-Coloumb merepresentasikan orde pertama dari perilaku tanah atau 

batuan.  

Jenis model Mohr-Coloumb sangat direkomendasikan sebagai 

analisis pertama dari setiap masalah yang akan dibahas. Setiap lapisan tanah 

harus dicari rata-rata kekakuannya dan kekakuan tersebut harus bersifat 

konstan. Oleh karena kekakuan yang digunakan bersifat konstan, maka 
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perhitungan akan relatif cepat dan hasil deformasi yang terjadi pada tanah 

akan langsung terlihat. Namun demikian, di samping kelima parameter yang 

telah disebutkan sebelumnya, kondisi awal tanah juga memainkan peranan 

penting pada sebuah masalah deformasi tanah. Tekanan lateral awal tanah 

juga harus sangat berpengaruh sehingga nilai K0 harus dipilih dengan benar. 

Meskipun PLAXIS telah dikembangkan untuk menstimulasikan proses dan 

fenomena geoteknik yang nyata, tetapi simulasi yang dihasilkan sebenarnya 

hanya merupakan aproksimasi saja, dimana bisa jadi melibatkan kesalahan 

numerik dan pemodelan yang tidak dapat dihindari. Akurasi dari simulasi 

yang dihasilkan sangat bergantung pada bagaimana permasalahan dasar 

dimodelkan, pemahaman terhadap pemodelan tanah dan batasan-

batasannya, pemilihan parameter model, dan kemampuan untuk 

menjustifikasi apakah hasil dari simulasi tersebut akurat atau tidak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Tugas Akhir adalah di Kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Desa Tlogorejo, Kecamatan Gamping, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak pada 

koordinat x : 0425010 dan y : 9136836. Lokasi penelitian dapat dilihat 

pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Lokasi Pengujian N-SPT di Desa Tlogorejo, Kecamatan 

Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta (sumber: 

Google Earth, 2015) 

 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan adalah : 

1. Data N-SPT dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Desa 

Tlogorejo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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2. Data gempa diambil dari gempa Kepulauan Mentawai yang terjadi 

pada tanggal 13 September 2007 dengan magnitude 7,0 SR dari 

United States Geological Survey (USGS) dalam format Strong 

Motion CD (SMC).  

3. Software ETABS Versi 9.6.0 

ETABS (Extended Three dimensiaon Analysis of Building 

Systems) adalah salah satu program komputer yang digunakan 

khusus untuk perencanaan gedung dengan konstruksi beton, baja, 

dan komposit. ETABS cenderung untuk mendesain gedung 

bertingkat banyak dengan jumlah joint yang lebih banyak daripada 

software SAP 2000 (Riza, 2015). 

4. Software CYCLIC 1D 

CYCLIC 1D adalah program finite element nonlinier yang 

digunakan untuk simulasi respon gaya lateral dinamis satu dimensi 

(1D). Program CYCLIC 1D beroperasi di domain waktu, 

memungkinkan untuk linear dan studi nonlinier. Nonlinier 

disimulasikan oleh tambahan model plastisitas untuk 

memungkinkan pemodelan deformasi permanen dan untuk 

histeresis redaman. Untuk analisis kering serta keadaan jenuh, 

unsur-unsur yang terbatas didefinisikan dalam solid-cairan 

ditambah formulasi. Dalam keadaan kohesi tanah jenuh, likuifaksi 

dapat dimodelkan serta dampaknya pada percepatan tanah dan 

deformasi permanen (Elgamal et al, 2010). 

5. PLAXIS 2D Versi 9.0 

PLAXIS 2D merupakan suatu paket program yang meliputi 

deformasi elastoplastis statis, pemodelan tanah tingkat lanjut, 

analisis stabilitas, konsolidasi, analisis keamanan, jaring elemen 

hingga yang diperbaharui dan aliran statis air tanah (Brinkgreve, 

2015). 

6. Google Earth 2015 

Google earth adalah program globe virtual yang  
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memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan 

dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe GIS 3D.  

 

3.3 Bagan Alir Penelitian 

Sistematika alur penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian 
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3.4. Pengumpulan Parameter 

3.4.1. Data Penyelidikan Tanah 

Data penyelidikan tanah yang digunakan meliputi pengujian di 

lapangan yaitu bor dalam dilakukan pada satu titik yaitu BH-4. Bor dalam 

dilakukan sampai dengan kedalaman 40 meter dapat dilihat pada Gambar 

3.3. 

 

Gambar 3.3. Bor Hole Log BH-4  
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Gambar 3.4. Bor Hole Log BH-4 (Lanjutan) 
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Dari hasil penyelidikan tanah BH-4, data lapisan-lapisan tanah akan 

digeneralisasi sehingga pada pemodelan nantinya hanya akan menggunakan 

satu set lapisan tanah yang dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Data tanah (N-SPT) pada bor hole log BH-4 

Lapisan 

ke i 

Kedalaman 

(m) 

Tebal Lapisan 

(m)  

 Jenis Tanah Nilai 

N-SPT 

1 0-2 2 Medium Sand 27 

2 2-13  11 Medium Sand 28 

3 13-14  1 Cohessive Stiff 10 

4 14-18  4 Dense Sand 40 

5 18-40  22 Dense Sand 51 

 

Data parameter tanah, tiang pancang dan rakit yang digunakan dalam 

pemodelan PLAXIS 2D Versi 9.0 mempunyai parameter sebagai berikut.  

 

Tabel 3.2. Data parameter tanah dalam pemodelan PLAXIS 2D versi 9.0 

Parameter Simbol 

LAPISAN 

UNIT 
(1) 

Medium 

Sand 

(2) 

Medium 

Sand 

(3) 

Cohessive 

Stiff 

(4) 

Dense 

Sand 

(5) 

Dense 

Sand 

Model material Model 
Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

 

Jenis perilaku 

material 
Jenis Drained Drained Drained Drained Drained 

 

Berat isi tanah di 

atas MAT 
ɣsat 20 20 18 22 22 

kN/m
3
 

Berat isi tanah di 

bawah MAT 
ɣunsat 15 15 15 17 17 

kN/m
3
 

Modulus Young E' 38500 38500 35000 45000 45000 kN/m
2
 

Angka poisson v' 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3  

Kohesi c'ref 5 5 30 18 18 kN/m
2
 

Sudut Geser ϕ' 37,5 37,5 26 41 41 derajat 
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Tabel 3.3. Data parameter tiang dalam PLAXIS 2D versi 9.0 

Parameter Nama Tiang unit 

Kekakuan Normal EA1 1,99E+07 kN/m 

Kekakuan Lentur EI 5,98E+05 kNm
2
/m 

Tebal Ekivalen d 0,6 m 

Berat w 14,40  kN/m
2
 

Angka Poisson v 0,2   

 

Tabel 3.4. Data parameter rakit dalam PLAXIS 2D versi 9.0 

 Nama Rakit unit 

Kekakuan Normal EA1 2,350E+07 kN/m 

Kekakuan Lentur EI 1,958E+06 kNm
2
/m 

Tebal Ekivalen d 1 m 

Berat w 24 kN/m
2
 

Angka Poisson v 0,2   

 

3.5. Desain Pondasi Tiang-Rakit dengan Metode Poulos 

3.5.1. Kajian Parameter Geoteknik 

Hal pertama yang harus dilakukan setelah seluruh data beban 

diperoleh adalah mengestimasi kapasitas sistem pondasi tiang-rakit terhadap 

beban-beban struktur tersebut. Kapasitas sistem pondasi tiang-rakit terhadap 

beban vertikal dihitung dengan menjumlahkan kapasitas ultimit komponen 

rakit dengan total kapasitas semua tiang dalam sistem. Adapun nilai-nilai 

yang digunakan untuk menghitung daya dukung dari komponen rakit dan 

tiang diperoleh dari korelasi yang dibuat oleh Decourt (1995). Korelasi 

tersebut dibuat dengan dasar nilai N-SPT. 

1. Daya dukung ultimit komponen rakit 

pur = K1 Nr  .............................................................  (3.1) 

dimana: 

pur = daya dukung ultimit komponen rakit (kPa) 
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Nr = N-SPT rata-rata sepanjang kedalaman 1,5 kali lebar komponen 

rakit (tanpa satuan) 

K1 = faktor korelasi untuk komponen rakit (tanpa satuan) 

 

2. Daya dukung ultimit komponen tiang 

a. Tahanan friksi ultimit tiang 

fs = 2,8Ns + 10 ........................................................ (3.2) 

dimana: 

fs  = tahanan friksi ultimit tiang (kPa)   

Ns  = N-SPT rata-rata sepanjang tiang (tanpa satuan) 

 

b. Tahanan ujung ultimit tiang 

fb = K2 Nb  ............................................................................................. (3.3) 

dimana: 

fb   = tahanan ujung ultimit tiang (kPa)   

Nb  = N-SPT didekat ujung tiang (tanpa satuan) 

K2  = faktor korelasi untuk komponen tiang (tanpa satuan) 

 

Tabel 3.5. Faktor korelasi K1 dan K2 

Tipe Tanah K1 

(Rakit) 

K2 

(DP*) 

K2 

(NDP**) 

Pasir 90 325 165 

Lanau berpasir 80 205 115 

Lanau berlempung 80 165 100 

Lempung 65 100 80 

Catatan: *Displacement Pile   **Non Displacement Pile 

Sumber: The Standard Penetration Test: State-of-the-Art Report (Decourt, 1995) 

 

3.5.2. Perilaku Hubungan Beban-Penurunan dari Pondasi Tiang-Rakit 

 Pada dasarnya, ada dua bentuk analisis yang harus dilakukan untuk 

memperoleh hubungan antara beban dengan penurunan. Analisis pertama 

adalah analisis non-linear yang digunakan untuk mengestimasi hubungan 
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antara beban dengan penurunan primer. Analisis kedua adalah analisis 

linear pada kondisi terdrainase dan tidak terdrainase untuk memperoleh 

penurunan konsolidasi. Nilai penurunan konsolidasi kemudian dapat 

dijumlahkan dengan penurunan primer untuk memperoleh penurunan 

jangka panjang dari tanah. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan: 

1. Perhitungan kekakuan komponen rakit (Kr) 

Nilai kekakuan komponen rakit akan diasumsikan sama untuk semua 

permukaan rakit. Perhitungan kekakuan komponen rakit didasarkan pada 

usulan yang dibuat Richart dkk. (1970) 

Kr = 
  

      
  √     .....................................................  (3.4) 

dimana: 

Kr = kekakuan komponen rakit (MN/m) 

Gs = modulus geser tanah rata-rata hingga kedalaman ujung tiang 

(MPa) 

βz = koefisien berdasarkan dimensi rakit, c dan d 

 

 

Gambar 3.5. Koefisien βx, βz, dan βψ untuk Pondasi Segiempat 

Sumber: Design of Piled Raft Foundation on Soft Ground (Tan dan Chow, 2004) 
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2. Perhitungan kekakuan komponen tiang (Kp) 

Kekakuan komponen tiang dapat dihitung dengan menggunakan solusi 

dari teori elastis yang dibuat oleh Randolph dan Wroth (1978) untuk 

menghitung  besar penurunan yang terjadi pada kepala tiang untuk tiang 

tunggal yang memisahkan respons friksi dan ujung terhadap beban. 

Kp =     

  

      
  

  

 
 
        

  
 
 

  

   
 

  
 

  

      
 
        

  
 
 

  

  ........................ (3.5) 

ς = ln  
  

  
   ................................................................. (3.6) 

Persamaan 3.5. diatas mengandung beberapa koreksi, yaitu: 

a. Koreksi untuk diameter tiang yang tidak seragam (under-reamed 

pile) 

η = 
  

  
  ......................................................................... (3.7) 

b. Koreksi untuk tiang end-bearing (tiang fraksi ) 

ξ   = 
  

  
  ...................................................................... (3.8) 

c. Koreksi untuk heterogenitas modulus tanah 

ρ = 
    

  
  ..................................................................... (3.9) 

d. Koreksi untuk rasio kekakuan tiang terhadap tanah 

λ = 
  

  
  ...................................................................... (3.10) 

e. Koreksi untuk kompresibilitas tiang 

Μl = 
 

  
 √

 

  
   ........................................................... (3.11) 

f. Kekakuan grup tiang 

Kp-sys =  Kp √    .................................................. (3.12) 

Dimana: 

Kp  = kekakuan satu tiang tunggal (MN/m) 

Kp-sys = kekakuan grup tiang (MN/m) 

ρ  = besar beban yang diaplikasikan pada rakit 

L  = panjang tiang (m) 
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ro  = radius tiang  

GL  = modulus geser tanah pada kelamaan ujung tiang (sama 

dengan Gb) (MPa) 

Gavg  = modulus geser tanah rata-rata sepanjang tiang (MPa) 

Ep  = modulus young tiang (MPa) 

v   = angka poisson tanah 

np  = jumlah tiang 

 

3. Perhitungan kekakuan sistem pondasi tiang-rakit 

Kekauan sistem pondasi tiang-rakit dihitung dengan menggunakan 

Persamaan 2.2. yang terdapat Subbab 2.2. 

4. Perhitungan pembagian proporsi beban antara komponen tiang dengan 

komponen rakit 

Koefisien proporsi beban yang ditahan oleh komponen rakit dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 2.3, 2.4, 2.6, dan 2.7. yang terdapat 

pada Subbab 2.2. 

5. Perhitungan beban pada titik A di kurva tri-linear Poulos 

Beban pada titik A (lihat Gambar 2.4), yaitu sebesar P1, dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 2.5 yang terdapat pada Subbab 2.2. 

6. Pembentukan kurva beban-penurunan tri-linear Poulus 

a. Untuk P ≤ P1 

S = 
 

   
 ..................................................................... (3.13) 

dimana: 

P  = beban vertikal yang bekerja (MN) 

Kpr = kekakuan aksial dari sistem pondasi tiang-rakit (MN/m) 

S  = penurunan yang terjadi (m) 

b. Untuk P ≥ P1 

S = 
   

   
 

     

  
  ....................................................... (3.14) 
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Dimana: 

P  = beban vertikal yang bekerja (MN) 

S  = penurunan yang terjadi (m) 

Kpr = kekakuan aksial dari sistem pondasi tiang-rakit (MN/m) 

Kr = kekakuan aksial dari sistem komponen rakit (MN/m) 

 

3.6. Desain Pondasi Tiang-Rakit dengan PLAXIS 2D Versi 9.0 

Berdasarkan Tugas Akhir  “Desain Struktur Gedung 20 lantai + 

1 Basement Jalan Diponegoro Semarang”, maka desain pondasi tiang-

rakit akan dimodelkan dalam bentuk plane strain dengan elemen 15 

nodal. Model geometri dengan penampang melintang yang kurang lebih 

seragam dan kondisi pembebanan yang cukup panjang dalam arah tegak 

lurus terhadap penampang tersebut (arah z). 

 

3.6.1.  Pemodelan Tanah 

Semua jenis tanah akan dimodelkan ke dalam model Mohr-

Coulomb dengan model elastis-plastis yang terdiri dari lima buah 

parameter, yaitu E’, v’, c’, ψ’, dan ϕ’. Pemodelan Mohr-Coulomb akan 

dianalisis dengan basis perilaku terdrainase (drained). Perilaku 

terdrainase yang tekanan air pori berlebih tidak akan dibentuk sama 

sekali. Perilaku ini diterapkan pada kasus tanah-tanah kering, kasus 

dimana terjadi drainase penuh akibat permeabilitas yang tinggi (tanah 

berpasir). 

 

3.6.2. Pemodelan Komponen Rakit 

Pada PLAXIS versi 9.0, komponen rakit pada desain akan 

dimodelkan dengan menggunakan pelat (plate). Adapun tipe material 

dari komponen pelat adalah elastoplastis. Untuk memodelkan 

komponen rakit, harus dimasukkan beberapa parameter yaitu : 
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1. Properti kekakuan 

Properti kekakuan terkait dengan nilai kekakuan aksial (EA) 

dan kekakuan lentur (EI). Pada pemodelan plane strain, nilai EA 

diberikan dalam gaya per satuan lebar dan nilai EI diberikan 

dalam gaya dikali panjang kuadrat persatuan lebar. Nilai tebal 

ekivalen pelat akan dihitung secara otomatis. Dalam pemodelan 

plane strain, nilai b diperhitungkan sebagai satu meter. 

             ....................................................... (3.15) 

     
   

  
 .................................................... ...........(3.16) 

     √  
  

  
  .................................................... (3.17) 

 

 

 

Gambar 3.6. Ilustrasi Pemodelan Kekakuan Material Pelat untuk 

Komponen Rakit 

 

2. Angka poisson 

Angka poisson yang digunakan adalah 0,2. 

3. Berat 

Berat pelat akan diberikan dalam gaya persatuan luas. Berat 

pelat akan dihitung sesuai dengan dimensi rakit yang diperoleh. 

wrakit = γbeton (h)  .........................................  (3.18) 

4. Parameter kekuatan (elastisitas) 

Input parameter kekuatan dengan memasukkan nilai EA 

(kekakuan aksial),  nilai EI (kekakuan lentur), berat (w), dan 

angka poisson (v). Berikut contoh input parameter kekakuan. 
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Gambar 3.7. Contoh Input Parameter Komponen Pelat  

 

3.6.3. Pemodelan Komponen Tiang 

Pada PLAXIS versi 9.0, komponen tiang pada desain akan 

dimodelkan dengan menggunakan pelat (plate). Adapun tipe material 

dari komponen adalah elastoplastis. Untuk memodelkan komponen 

tiang harus memasukkan beberapa parameter yaitu : 

1. Properti kekakuan 

Properti kekakuan terkait dengan nilai kekakuan aksial (EA) 

dan kekakuan lentur (EI). Pada pemodelan plane strain, nilai EA 

dan EI berkaitan dengan nilai kekakuan persatuan lebar pada arah 

di luar bidang (out-of-plane). Oleh karena itu, kekakuan aksial 

(EA) diberikan dalam gaya per satuan lebar dan kekakuan lentur 

(EI) diberikan dalam gaya dikali panjang kuadrat persatuan lebar. 

Nilai tebal ekivalen pelat akan dihitung secara otomatis.  
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Gambar 3.8. Ilustrasi Pemodelan Kekakuan Material Pelat 

untuk Komponen Tiang 

 

2. Angka Poisson 

Angka poisson yang digunakan adalah 0,2. 

3. Berat 

Berat tiang akan diberikan dalam gaya persatuan luas. Berat 

pelat akan dihitung sesuai dengan dimensi rakit yang diperoleh. 

wrakit = γbeton (h) ...............................................  (3.19) 

 

3.6.4. Pemodelan Pembebanan 

a. Beban Struktur 

Data beban yang digunakan merupakan hasil beban terpusat 

(point load). Saat mengaplikasikan beban dalam model, beban 

tersebut akan menjadi suatu satuan tegangan yang bekerja tegak 

lurus terhadap garis beban. 

b. Beban Gempa 

Data beban dinamis yang diperoleh menggunakan data 

SMC-CD (Strong Motion CD) Kepulauan Mentawai. Beban 

dinamis umumnya diberikan sepanjang dasar dari model untuk 

menghasilkan gelombang geser yang merambat ke permukaan.  
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Gambar 3.9. Contoh Input Strong Motion CD di PLAXIS 

 

3.6.5. Tahapan Perhitungan 

Tahapan kalkulasi dibagi menjadi 2 sub bagian, yaitu 

kalkulasi beban statis dan beban dinamis. Tahapan kalkulasi 

menggunakan beban statis meliputi konstruksi tiang, konstruksi 

rakit, konstruksi rakit dan tiang, konstruksi rakit, tiang, dan 

beban statis serta safety factor (angka keamanan). Sedangkan 

tahapan kalkulasi menggunakan beban dinamis gempa meliputi 

konstruksi rakit, tiang, dan beban dinamis. 
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BAB IV 

PERMODELAN DAN ANALISIS 

 

4.1. Denah Struktural dan Kondisi Pembebanan 

Data struktural diperoleh dari Tugas Akhir “Desain Struktur 

Gedung 20 lantai + 1 Basement Jalan Diponegoro Semarang Tahun 

2016”. Bangunan berukuran 25 x 25 meter dan tinggi bangunan 73,5 

meter dengan fungsi utama bangunan adalah sebagai kantor. Sistem 

pembebanan struktural yang berlaku terdiri dari: Dead Load (Beban 

Mati), Live Load (Beban Hidup), dan Earthquake Load (Beban 

Gempa). Reaksi dari sistem pembebanan struktural diperoleh dengan 

menggunakan software ETABS Versi 9.6.0. 

Asumsi pembebanan yang digunakan untuk input pada PLAXIS 

2D adalah beban terpusat (point load) yang berada pada sepanjang As 

C. Keyplan pembebanan gedung dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Keyplan Pembebanan Gedung 
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Beban terpusat diasumsikan sebagai beban kolom yang menerus 

ke pondasi yang diperoleh dari software ETABS dan digunakan dalam 

desain pondasi tiang-rakit di PLAXIS 2D versi 9.0. Sedangkan beban 

yang diperhitungkan pada Metode Poulos beban sebesar 253,7334 MN. 

Tabel 4.1 Input beban terpusat 

Titik Beban 

(kN/m) 

1 1906,66 

2 1994,20 

3 1988,37 

4 1946,16 

5 1857,47 

6 1659,97 

 (sumber : Tugas Akhir  “Desain Struktur Gedung 20 lantai + 1 

Basement Jalan Diponegoro Semarang Tahun 2016”) 

 

4.2. Analisis Likuifaksi Menggunakan CYCLIC 1D 

Cyclic 1D adalah program finite element nonlinier satu dimensi 

(1D) yang digunakan untuk simulasi respons getaran gempa yang 

memicu timbulnya likuifaksi. Secara geoteknik, tanah di Yogyakarta 

merupakan lapisan tanah pasir yang sangat tebal sampai kedalaman 40 

meter dari permukaan tanah. Gradasi tanah pasir relatif seragam dengan 

nilai N-SPT yang cukup rendah pada daerah dekat permukaan dan 

cukup tinggi pada kedalaman-kedalaman tertentu. Muka air tanah 

terletak pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah yang sangat 

memungkinkan terjadinya peristiwa likuifaksi pada saat terjadi gempa.  

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengetahui peristiwa 

likuifaksi terjadi pada kedalaman berapa meter perlu dilakukan analisis 

menggunakan software CYCLIC 1D. Output dari CYCLIC 1D adalah 

grafik tegangan efektif dan tekanan air pori.  
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4.2.1. Pemodelan Menggunakan  CYCLIC 1D 

CYCLIC 1D adalah sebuah program komputer untuk simulasi 

respon situs gempa, termasuk penyebaran lateral. Elemen hingga 

digunakan dalam suatu tahapan plastisitas dengan menggabungkan 

formulasi padat-cairan (u-p). 

1. Permodelan Profil Tanah 

a. Kedalaman profil tanah 

Kedalaman profil tanah pada data N-SPT Kampus UMY 

adalah 40 meter. 

b. Jumlah Lapisan 

Jumlah lapisan tanah asumsikan per kedalaman 2 meter 

sehingga terdapat 20 lapisan tanah. 

c. Kedalaman Muka Air Tanah  

Berdasarkan data N-SPT Kampus UMY diketahui bahwa 

muka air tanah pada kedalaman 2 meter. 

d. Jenis Batuan 

Jenis batuan berdasarkan hasil N-SPT adalah batuan keras. 

Input kedalaman profil tanah, jumlah lapisan, kedalaman muka 

air tanah, dan jenis batuan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Input Permodelan Profil Tanah  pada CYCLIC 

1D 
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2. Input Getaran Gempa 

Input getaran gempa menggunakan data SMC (Strong Motion 

CD-Rom) gempa Kepulauan Mentawai 7,0 SR pada tanggal 13 

September 2007 dalam waktu  82 detik. Data SMC yang diperlukan 

di CYCLIC adalah waktu (t) dan percepatan (g). Input getaran 

gempa pada CYCLIC 1D dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Input Getaran Gempa  pada CYCLIC 1D 

 

3. Karakteristik Tanah 

Tanah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tanah 

berdasarkan  hasil pengujian N-SPT yang diperoleh. Jenis tanah 

yang terdapat di CYCLIC 1D adalah tanah non kohesi, tanah  

kohesi, tanah lempung, tanah pasir. Karakteristik jenis tanah  pada 

CYCLIC 1D dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Input Karakteristik Tanah  pada CYCLIC 1D 

 

4.2.2. Ouput  

Output dari CYCLIC 1D adalah perpindahan horizontal, 

percepatan horizontal, tekanan air pori, tegangan efektif, 

regangan, dan tegangan. Likuifaksi dapat terjadi karena 

meningkatnya tekanan air pori sehingga menyebabkan tegangan 

efektif tanah berkurang atau bernilai nol. Likuifaksi pada daerah 

UMY berdasarkan data N-SPT terjadi pada kedalaman 3 meter 

karena berdasarkan hasil CYCLIC 1D tekanan air pori dan 

tegangan efektif bernilai nol pada kedalaman 3 meter. Hasil 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Hubungan tekanan air pori dan tegangan efektif pada 

CYCLIC 1D 

 

4.3. Perhitungan Manual Metode Poulos 

Perhitungan manual pondasi tiang-rakit menggunakan metode 

Poulos sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2. Perhitungan N-SPT rata-rata 

No Lapisan Tanah Kedalaman 

(m) 

Gs 

(MPa) 

N-SPT 

rata-rata 

1 Medium Sand 0-2 15 27 

2 Medium Sand 2-13 15 28 

3 Cohessive Stiff 13-14 27,5 10 

4 Dense Sand 14-18 35 40 

5 Dense Sand 18-40 35 51 

Rata-rata 31 

 

a. Daya dukung ultimit komponen rakit 

Lr = 25 m 

Br = 25 m 

K1  = 90 (tanah berpasir) 
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Kedalaman terpengaruh pada 1,5Br = 1,5 x 25 = 37,5 m 

pur  = K1 x Nspt rata-rata 

 = 90 x 31 

 = 2790 kPa = 2,79 MPa 

Pur  = pur x  Lr x Br 

 = 2,79 x 25 x 25 

 = 1743,75 MN 

 

b. Daya dukung ultimit komponen tiang 

i. Tahanan friksi ultimit tiang 

Tabel 4.3. Tahanan friksi ultimit komponen tiang 

Tebal 

lapisan (m) 

Ns fs 

(kPa) 

As Ps 

2 27 85,6 4,8 0,41 

11 28 88,4 26,4 2,33 

1 10 38 2,4 0,09 

1 28 88,4 2,4 0,21 

Jumlah 3,05 

 

ii. Tahanan ujung tiang 

Nb = 28 

K2 = 325 (jenis tanah pasir) 

fb  = K2 x Nb  

 = 325 x 28 

 = 9100 kPa 

Pb = fb x Ap  

 = 9,1 x (0,6)
2 

 
= 3,276 MN 
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iii. Daya dukung ultimit pondasi dan faktor keamanan 

Pu = Pur + np (Ps + Pb)  

 = 1743, 75 + 225 (3,05+3,276) 

 = 3166,65 MN 

SF  =  
  

            
  

 = 
       

         
 

 = 12,48 

iv. Perhitungan kekakuan pondasi 

c = 
  

 
 

 = 
  

 
 

 = 12,5 

d = 
  

 
 

 = 
  

 
 

 = 12,5 

Kekakuan komponen rakit (Kr) 

Kr  = 
  

      
  √     

 = 
      

       
         √            

 = 1517,578 MN/m 

η = 
  

  
  

 = 
 

   
 

 = 3,33 

λ = 
  

  
  

= 
    

  
 

= 1000 
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μL = 
 

  
 √

 

  
  

 = 
  

   
 √

 

           
 

 = 1,060  

ς = ln  
  

  
  

 = ln  
          

  
  

 = ln  
                    

   
  

 = 4,44 

 

Kekakuan Satu Tiang 

Kp  =     

  

      
  

  

 
 
        

  
 
 

  

   
 

  
 

  

      
 
        

  
 
 

  

 

  =        
       

        
     

  

    
 
          

    
 
  

   

   
 

      
 
      

        
 
          

    
 
  

   

 

  = 1703,157 MN/m 

 

Kekakuan Grup Tiang 

Kp-sys = Kp √   

  = 1703,157 √    

  = 25547,35 MN/m 

 

Kekakuan sistem pondasi tiang-rakit 

Kpr  = 
      (

  

  
)

       (
  

  
)
        

  = 
      (

        

        
)

       (
        

        
)
          

  = 27666,21 MN/m 
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v. Pembentukan Kurva Tri-Linear 

a = 
   

      (
  

  
)
  (

  

  
) 

   = 
   

      (
        

        
)
  (

        

        
) 

   = 0,0124 

βp  = 
 

   
  

 = 
 

        
 

 = 0,9876 

P1  = 
   

  
 

 = 
         

  
  

 = 
               

     
 

 = 1440,648 MN 

Apabila P ≤ P1 maka settlement (S)  = 
 

   
 = 

        

        
 =  5,2 cm 

 

4.3.1. Diskusi 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Poulos, 

sistem tiang berperan signifikan karena disebabkan besarnya 

kapasitas tiang dalam menahan beban vertikal dibandingkan 

sistem rakit. Keberadaan tiang jelas meningkatkan kapasitas 

total dari sistem pondasi. Semakin besar ukuran, panjang, dan 

jumlah tiang maka proporsi beban yang ditahan oleh sistem 

tiang akan semakin besar. Saat beban yang ditahan tiang 

semakin besar, maka penurunan rata-rata yang terjadi pada 

sistem pondasi akan diperkecil akibat friksi yang bekerja pada 

tiang. 

Hasil dari desain pondasi tiang-rakit di mana ketebalan 

rakit adalah 100 cm dan tiang berukuran 60x60 cm
2 

 sepanjang 

15 meter dengan jumlah 225 buah. Adapun penurunan hasil 
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perhitungan pada desain ini sebesar 5,2 cm. 

Dengan demikian, ditetapkan bahwa desain yang 

dijadikan dasar pemodelan menggunakan PLAXIS 2D versi 9.0  

adalah sistem pondasi dengan tebal rakit 100 cm dan 225 buah 

tiang berukuran  60x60 cm
2
 dengan panjang tiang 15 meter. 

 

4.4. Metode Numeris PLAXIS 2D Versi 9.0 

Desain preliminari (trial and error) hanya menghasilkan data 

komponen pondasi dan jumlah tiang. Tujuan analisis menggunakan 

PLAXIS versi 9.0 adalah untuk mengetahui posisi tiang yang 

menghasilkan desain pondasi paling optimal. Optimasi desain pondasi 

terletak pada besarnya deformasi, displacement (perpindahan), 

settlement (penurunan). 

 

4.4.1. Pemodelan  

Program numeris PLAXIS versi 9.0 merupakan  perangkat 

lunak dua dimensi. Oleh karena itu, di dalam mendesain pondasi 

tiang-rakit diperlukan konversi bentuk dari tiga dimensi menjadi 

dua dimensi yang dapat mewakili perilaku sistem pondasi tiang-

rakit tersebut. Data hasil desain yang digunakan pada analisis 

pondasi rakit menggunakan PLAXIS versi 9.0 adalah sebagai 

berikut. 

Ukuran tiang     = 0,6 x 0,6 m
2
 

Total jumlah tiang    = 225 buah tiang 

Jumlah tiang yang dimodelkan = 15 buah tiang 

Panjang tiang    = 15 meter 

Jarak antar tiang    = 1,8 meter 

Permodelan PLAXIS versi 9.0 harus memperhatikan 

asumsi dasar model pondasi yang akan didesain. Pada 

permodelan pondasi tiang-rakit ini menggunakan model plane 

strain. Permodelan plane strain digunakan untuk geometri 
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dengan potongan melintang yang relatif seragam. Asumsi 

pembebanan yang digunakan adalah beban terpusat (point load) 

yang berada relatif pada satu barisan yang sama sepanjang 

sumbu z. Beban terpusat diasumsikan sebagai beban kolom yang 

menerus ke pondasi yang diperoleh dari software ETABS.  

Pada permodelan pondasi di PLAXIS versi 9.0 titik point 

load 1 berada pada koordinat (-12,5 -3,5), titik point load 2 

berada pada koordinat (-7,5 -3,5), titik point load 3 berada pada 

koordinat (-2,5 -3,5), titik point load 4 berada pada koordinat 

(2,5 -3,5), titik point load 5 berada pada koordinat (-7,5 -3,5), 

dan titik point load  6 berada pada koordinat (12,5  -3,5). 

Di samping itu, dalam permodelan PLAXIS versi 9.0, 

tiang-tiang pada pondasi tiang-rakit di modelkan pada arah 

sumbu z yang diwakilkan 15 tiang untuk satu baris. Permodelan 

tiang dan pembebanan dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

 

 

Gambar 4.6 Permodelan Tiang dan Beban pada Pondasi  

Tiang-Rakit 
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4.4.2. Hasil dan Pembahasan 

Berikut akan dipaparkan hasil analisis dengan 

menggunakan PLAXIS 2D Versi 9.0 untuk masing-masing 

model yang telah dibuat. 

1. Rakit 

a. Displacement arah x 

Displacement arah x adalah perpindahan titik 

komponen pada rakit akibat pengaruh beban. Ketika 

rakit di beri beban statis, nilai displacement arah x 

adalah -0,010 meter pada jarak interval 1,8 meter dari 

center line kearah x positif maupun negatif. Pada saat  

terjadi gempa, displacement arah x nilainya naik 

menjadi -0,020 meter. Kenaikan nilai displacement 

sebesar 50% diakibatkan karena komponen rakit 

terkena beban dinamik (gempa). 

 

Gambar 4.7 Grafik displacement rakit arah x 

 

b. Displacement arah y 

Pada Gambar 4.8 ketika tidak terjadi gempa, 

displacement terbesar pada rakit akibat beban statis 

terdapat pada jarak horisontal -12,5 meter dari center 

line yaitu sebesar 0,158 meter. Hal ini dikarenakan 
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beban statis yang diterima oleh rakit lebih besar 

dibanding displacement dengan jarak horisontal 12,5 

meter sebesar 0,135 meter. Sedangkan ketika terjadi 

gempa, menunjukkan adanya perbedaan displacement 

yang sangat signifikan pada jarak horisontal -12,5 

meter dari center line sebesar 0,271 meter. Persentase 

perbedaan displacement hanya 11% antara beban statis 

dengan beban dinamis. 

 

Gambar 4.8 Grafik displacement rakit arah y 

 

2. Tiang  

a. Displacement arah x 

Displacement arah x pada tiang dibagi menjadi 

dua yaitu persentase total displacement tiang dan 

persentase rata-rata displacement tiang. Tiang dibagi 

menjadi tiga titik peninjauan yaitu di atas, tengah, dan 

bawah. Peninjauan dilakukan setiap interval 1,8 meter 

dari center line  kearah x positif maupun negatif. Ketika  

pembebanan tanpa gempa, tiang pada jarak -12,5 meter 

dari center line mengalami displacement sebesar 1,62% 

lalu pada jarak -10,8 meter mengalami penurunan 

menjadi 0,90%. Pada jarak -9,0 meter displacementnya 
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sebesar 0,80%. Mengalami perubahan kenaikan 

displacement maksimal yaitu sebesar 1,77% pada jarak 

7,2 meter dari center line dan mengalami penurunan 

pada jarak 12,5 meter yaitu sebesar 0,40%. Persentase 

total displacement arah x tanpa beban gempa, paling 

besar terjadi pada jarak 7,2 meter. Persentase kenaikan 

total displacement tiang pada saat tidak terjadi gempa 

adalah 23%. 

Ketika terjadi gempa, tiang pada jarak -12,5 

meter dari center line mengalami displacement sebesar 

3,60% lalu pada jarak -10,8 meter mengalami penurunan 

menjadi 2,20%. Pada jarak -9,0 meter displacementnya 

sebesar 1,25%. Mengalami perubahan kenaikan 

displacement maksimal yaitu sebesar 3,28% pada jarak 

7,2 meter dari center line dan mengalami penurunan 

pada jarak 12,5 meter yaitu sebesar 1,40%. Persentase 

total displacement tiang arah x menggunakan beban 

gempa, paling besar terjadi pada jarak 7,2 meter. 

Persentase kenaikan total displacement tiang pada saat 

terjadi gempa adalah 35%. 

 

          Gambar 4.9 Grafik persentase total displacement tiang arah x 



 

55 

 

Pada Gambar 4.10, saat tidak terjadi gempa, 

displacement rata-rata tiang arah x pada jarak -12,5 

meter sebesar 0,58% lalu pada jarak -10,8 meter 

mengalami penurunan menjadi 0,40%. Pada jarak -9,0 

meter displacementnya sebesar 0,33% dan mengalami 

penurunan hingga jarak -7,2 meter dengan displacement 

sebesar 0,30%. Mengalami perubahan kenaikan 

displacement maksimal yaitu sebesar 0,95% pada jarak 

7,2 meter dari center line dan mengalami penurunan 

pada jarak 12,5 meter yaitu sebesar 0,22%. Persentase 

total displacement arah x tanpa beban gempa, paling 

besar terjadi pada jarak 7,2 meter. Persentase kenaikan 

total displacement tiang pada saat tidak terjadi gempa 

adalah 23%. 

Pada saat terjadi gempa, ketika tiang pada jarak -

12,5 meter dari center line mengalami displacement 

sebesar 1,20% lalu pada jarak -10,8 meter mengalami 

penurunan menjadi 0,73%. Pada jarak -9,0 meter 

displacementnya sebesar 0,42%. Mengalami perubahan 

kenaikan displacement maksimal yaitu sebesar 1,10% 

pada jarak 5,4 meter dari center line dan mengalami 

penurunan pada jarak 12,5 meter yaitu sebesar 0,47%. 

Persentase total displacement arah x menggunakan beban 

gempa, paling besar terjadi pada jarak 5,4 meter. 

Persentase kenaikan total displacement tiang pada saat 

tidak terjadi gempa adalah 38%. 
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  Gambar 4.10 Grafik persentase rata-rata displacement tiang arah x 

 

b. Displacement arah y 

 Pada Gambar 4.11 hubungan persentase total 

displacement tiang dengan jarak horisontal terlihat 

adanya perbedaan antara akibat beban statis dan dinamis 

hanya 34%. Persentase total displacement tiang 

maksimal pada saat tidak terjadi gempa akibat beban 

statis di jarak horisontal -12,5 meter sebesar 47% 

sedangkan ketika terjadi gempa sebesar 81%. Hal ini 

dikarenakan semakin berat beban dinamis yang diterima 

tiang akan mengakibatkan displacement yang tinggi. 

 

      Gambar 4.11 Grafik persentase total displacement tiang arah y 
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Pada Gambar 4.12 persentase rata-rata maksimal 

displacement tiang sebesar 16% saat tidak terjadi gempa 

sedangkan terjadi gempa sebesar 27%. Pada saat 

pembebanan statis nilai displacement tiang menurun 

hingga 14% dan pada saat pembebanan dinamis 

mencapai 22%. Berat beban yang diterima tiang sangat 

besar sehingga mempengaruhi perbedaan displacement 

tiang. Selisih displacement akibat beban statis dan 

dinamis sebesar 11%. 

 

 

   Gambar 4.12 Grafik persentase rata-rata displacement tiang arah y 

 

3. Tanah 

a. Displacement arah x 

Saat tidak terjadi gempa, tanah pada jarak -5,4 

meter dari center line mengalami displacement sebesar 

0,00149 meter lalu pada titik center line 0 meter 

mengalami penurunan menjadi 0,00144 meter. Kembali 

mengalami penurunan displacement 0,00094 meter pada 

jarak 5,4 meter dari center line dan kenaikan pada jarak 
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12,5 meter yaitu sebesar 0,00911 meter. Pada jarak 15,2 

meter mencapai displacement 0,00947 meter.  

Pada saat terjadi gempa, tanah jarak -12,5 meter 

mengalami displacement sebesar -0,01886 meter, 

sedangkan pada jarak -5,4 meter dari center line 

mengalami displacement sebesar 0,00052 meter lalu 

pada titik center line 0 meter mengalami penurunan 

menjadi -0,00083 meter. Kembali mengalami kenaikan 

displacement -0,00223 meter pada jarak 5,4 meter dari 

center line dan pada jarak 12,5 meter mengalami 

displacement sebesar 0,01253 meter. Jarak 15,4 meter 

mencapai nilai displacement 0,01249 meter. Grafik 

displacement tanah arah x dapat dilihat pada Gambar 

4.13. 

 

Gambar 4.13 Grafik displacement tanah arah x 

 

b. Displacement arah y 

Gambar 4.14 menjelaskan displacement tanah saat 

tidak terjadi gempa. Pada jarak horisontal -18,56 meter 

displacement tanah sebesar -0,034 meter. Tanah 

mengalami penurunan maksimal pada jarak 10,8 meter 



 

59 

 

dari center line sebesar -0,115 meter. Sedangkan saat 

terjadi gempa, pada jarak -19,21 meter dari center line, 

displacement tanah sebesar -0,027 meter. Displacement 

terbesar terjadi pada jarak 10,8 meter dari center line 

sebesar -0,184 meter. 

 

Gambar 4.14 Grafik displacement tanah arah y 

 

4.4.3. Diskusi 

Pada tahap perhitungan desain pondasi tiang-rakit menggunakan 

metode Poulos, parameter tanah yang digunakan adalah modulus 

elastisitas dan nilai daya dukung dari komponen tiang dan rakit. 

Parameter tersebut diperoleh dengan korelasi nilai N-SPT. Pada desain 

pondasi tiang-rakit menggunakan PLAXIS versi 9.0, input tanah yang 

diperlukan adalah kuat geser tanah menggunakan nilai N-SPT. 

Seharusnya, meskipun input kedua paremeter tersebut berbeda, akan 

tetap diperoleh hasil yang sama untuk kedua metode tersebut. 

Terdapat perbedaan antara hasil desain menggunakan metode 

Poulos dengan PLAXIS  versi 9.0. Perbedaan disebabkan lemahnya 

justifikasi dalam menentukan parameter tanah yang digunakan 

berdasarkan nilai korelasi. Justifikasi terkait nilai parameter tanah yang 

membuat adanya perbedaan hasil perhitungan menggunakan metode 

Poulos dengan PLAXIS versi 9.0. Perhitungan metode Poulos tidak 
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memperhitungkan tahapan-tahapan konstruksi seperti pada PLAXIS 

versi 9.0 yang menyebabkan adanya perbedaan penurunan. Sedangkan 

pada PLAXIS versi 9.0 terdapat tahapan-tahapan konstruksi berupa 

interaksi antara komponen tiang, rakit, beban, maupun tanah sehingga 

penurunan yang diharapkan hasilnya mendekati dengan kondisi 

sebenarnya di lapangan. 

Kondisi bentuk tiga dimensi menjadi dua dimensi akan 

berpengaruh pada hasil yang diperoleh. Asumsi dasar yang digunakan 

pada perhitungan metode Poulos menitikberatkan pada beban yang 

terdistribusi secara merata.  

Dimensi dan jumlah tiang berpengaruh pada kinerja pondasi. 

Dimensi dan jumlah tiang sangat terkait pada kekakuan sistem tiang 

tersebut. Proporsi kemampuan pondasi dalam menahan beban diatasnya 

digambarkan melalui kekauan komponen pondasi tersebut. Semakin 

besar dan banyak tiang, maka proporsi beban yang ditanggung tiang 

juga akan semakin besar.  

Penggunaan tiang dalam jumlah banyak memang akan 

mempengaruhi kinerja pondasi, tetapi dari segi biaya tidak ekonomis. 

Pada pondasi tiang-rakit, daya dukung rakit harus diperhitungkan. 

Penggunaan pondasi tiang-rakit cocok digunakan pada tanah yang 

relatif kaku karena diharapkan rakit mampu menahan beban sehingga 

jumlah tiang dapat direduksi. Ketika jumlah tiang dianggap mampu 

menyediakan kekuatan pada batas yang diijinkan, maka perubahan 

dimensi tiang bisa dilakukan untuk memperbesar kemampuan friksi 

tiang dalam menanggulangi penurunan yang terjadi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari desain pondasi tiang-rakit adalah sebagai 

berikut. 

1. Penurunan pondasi tiang-rakit dengan pembebanan statis 

menggunakan metode Poulos sebesar 5,2 cm dan hasil analisis 

program numeris PLAXIS didapatkan displacement arah x sebesar 

9,775 cm dan displacement arah y sebesar 0,2723 cm. 

2. Penurunan pondasi tiang-rakit dengan pembebanan dinamis 

menggunakan program numeris PLAXIS dengan displacement arah 

x sebesar 1,911 m dan displacement arah y sebesar 3,193 cm. 

3. Safety Factor (faktor keamanan) pondasi tiang-rakit menggunakan 

beban statis pada perhitungan metode Poulos adalah 12,48 dan hasil 

analisis program numeris PLAXIS adalah 2,219. Adanya perbedaan 

Safety Factor (Faktor Keamanan) dikarenakan pada perhitungan 

metode Poulos tidak menggunakan tahapan-tahapan konstruksi, 

sedangkan pada program numeris PLAXIS menggunakan tahapan-

tahapan konstruksi sehingga permodelannya mirip dengan keadaan 

di lapangan. 

 

5.2.  Saran  

Saran yang diperoleh dari desain pondasi tiang-rakit adalah sebagai 

berikut. 

1. Sebaiknya ada penelitian lebih lanjut mengenai pondasi tiang-rakit. 

2. Perlunya pemilihan korelasi parameter tanah yang tepat agar desain 

pondasi tiang-rakit lebih akurat. 
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3. Sebaiknya menggunakan permodelan PLAXIS 3 dimensi agar 

desain pondasi sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. 

4. Sebaiknya ada peraturan tentang sistem pondasi tiang-rakit di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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LAMPIRAN 2 

PERMODELAN PONDASI TIANG-RAKIT 

MENGGUNAKAN BEBAN STATIS 

PADA PROGRAM NUMERIS PLAXIS 2D 

 

Bangunan yang akan dimodelkan menggunakan PLAXIS 2D adalah bangunan 21 

lantai dengan lebar 25 meter dan tinggi 73,5 meter. Berdasarkan data tanah N-SPT 

terdapat lima lapisan tanah yang akan dimodelkan di PLAXIS. 

INPUT 

General Setting 

 Input program dan pilih start new project  

 Pada project tabsheet masukkan judul 

 Pada model tabsheet pilih tipe model (plane strain) dan element (15-

noded) 

 Masukkan dimensi model xmin = -80 meter, xmax = 80 meter, ymin = -40 

meter,  

dan ymax = 50 meter. 

Definition of Soil Stratigraphy 

Tanah dibagi menjadi lima lapisan tanah dengan muka air tanah (mat) pada 

kedalaman 2 meter.  

  Buat borehole pada x = 0. Modifikasi lapisan tanah dapat dilakukan 

pada menu pop up dengan cara klik add 

 Tambahkan 5 lapisan tanah  

Lapisan Material Koordinat 

Lapisan 1 Medium sand 1 y = 0,0    ke y = -2,0 

Lapisan 2 Medium sand 2 y = -2,0   ke y = -13,0 
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Lapisan 3 Cohessive stiff y = -13,0 ke y = -14,0 

Lapisan 4 U-clay rock 1 y = -14,0 ke y = -18,0 

Lapisan 5 U-clay rock 2 y = -18,0 ke y = -40,0 

 

 

 Masukkan muka air tanah head in the borehole pada kedalaman -2 meter 

Model yang digunakan untuk pendekatan awal terhadap perilaku tanah adalah 

Mohr Coulomb.  

  Klik material sets    

 Buatlah data tanah sesuai dengan informasi tabel dibawah ini. 

Parameter Simbol LAPISAN UNIT 

(1) 

Medium Sand 

(2) 

Medium 

Sand 

(3) 

Cohessive 

Stiff 

(4) 

Dense 

Sand 

(5) 

Dense 

Sand 

  GENERAL 

Model material Model Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

  

Jenis perilaku 

material 

Jenis Drained Drained Drained Drained Drained   

Berat isi tanah di 

atas MAT 

ɣsat 20 20 18 22 22 kN/m
3
 

Berat isi tanah di 

bawah MAT 

ɣunsat 15 15 15 17 17 kN/m
3
 

  PARAMETER 

Modulus Young E' 3.85E+04 3.85E+04 3.50E+04 4.50E+04 4.50E+04 kN/m
2
 

Angka poisson v' 0.25 0.25 0.2 0.3 0.3   

Kohesi c'ref 5 5 30 18 18 kN/m
2
 

Sudut Geser ϕ' 37.5 37.5 26 41 41 degree 
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Definition of Structural Elements 

 Buatlah pelat pada koordinat (-12,5 -3,5) (12,5 -3,5) 

 Buatlah  tiang sejumlah 15 buah pada koordinat berikut ini. 

(-12,5 -3,5) (-12,5 -18,5) 

(-10,8 -3,5) (-10,8 -18,5) 

(-9,0   -3,5) (-9,0   -18,5) 

(-7,2   -3,5) (-7,2   -18,5) 

(-5,4   -3,5) (-5,4   -18,5) 

(-3,6   -3,5) (-3,6   -18,5) 

(-1,8   -3,5) (-1,8   -18,5) 

(0,0    -3,5) (0,0    -18,5) 

(1,8    -3,5) (1,8    -18,5) 

(3,6    -3,5) (3,6    -18,5) 

(5,4    -3,5) (5,4    -18,5) 

(7,2    -3,5) (7,2    -18,5) 

(9,0    -3,5) (9,0    -18,5) 

(10,8  -3,5) (10,8  -18,5) 

(12,5 -3,5) (12,5  -18,5) 
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 Masukkan material properties struktur bangunan 

Parameter Simbol Pelat (Raft) Tiang Unit 

Tipe material Tipe Elastis, isotropik Elastis, isotropik - 

Kekakuan normal EA 23,50E6 15,40E6 kN/m 

Kekakuan lentur EI 1,96E6 463E3 kNm
2
/m 

Berat w 24 14,40 kN/m/m 

Angka poisson v 0,2 0,2 - 

 

 Tempatkan data material properties  pada permodelan pelat dan tiang. 

  Letakkan interface pada permodelan struktur untuk interaksi antara 

struktur dengan tanah 

 

  Masukkan point load untuk asumsi beban kolom 

 

  Masukkan line displacement di titik koordinat :  

(-80,0 0,0), (-80,0 -2,0), (-80,0 13,0), (-80,0 -14,0), (-80,0 -18,0), (-80,0     

-40,0), (80,0 -40,0), (80,0 -18,0), (80,0 -14,0), (80,0 -13,0), (80,0 -2,0), 

(80,0 0,0) 
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Mesh Generation (Penyusunan Jaring Elemen) 

 Lanjutkan ke mode mesh 

 Klik generate mesh dan pilih distribusi elemen very fine 

 Lihat hasil generate mesh  

 

 Klik close pada output program 

 

Calculation (Perhitungan) 

 Initial Phase 

Initial phase menggambarkan keadaan permukaan tanah sebelum 

konstruksi bangunan dilakukan. 

 Tiang 

Tiang diaktifkan untuk mengetahui mengetahui kondisi kondisi tiang 

terhadap pelat, tanah, dan beban. 

 Pelat 

Pelat diaktifkan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pelat tanpa 

terhadap tanah, tiang, dan beban. 

 Pelat + Tiang 

Pelat dan tiang diaktifkan yang bertujuan untuk mengetahui interaksi pelat 

dan tiang terhadap tanah dan beban. 

 Pelat + Tiang + Beban 

Pelat, tiang, dan beban diaktifkan bertujuan untuk mengetahui interaksi 

ketiganya. 
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 Safety Factor (SF) 

Safety factor di hitung berdasarkan fase sebelumnya yaitu pelat, tiang, dan 

beban diaktifkan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar angka 

keamanan suatu pondasi yang dibebani gedung 21 lantai pada jenis tanah 

pasir. 
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LAMPIRAN 3 

PERMODELAN PONDASI TIANG-RAKIT  

MENGGUNAKAN BEBAN DINAMIS 

PADA PROGRAM NUMERIS PLAXIS 2D 

 

Bangunan yang akan dimodelkan menggunakan PLAXIS 2D adalah bangunan 21 

lantai dengan lebar 25 meter dan tinggi 73,5 meter. Berdasarkan data tanah N-SPT 

terdapat lima lapisan tanah yang akan dimodelkan di PLAXIS. 

INPUT 

General Setting 

 Input program dan pilih start new project  

 Pada project tabsheet masukkan judul 

 Pada model tabsheet pilih tipe model (plane strain) dan element (15-

noded) 

 Masukkan dimensi model xmin = -80 meter, xmax = 80 meter, ymin = -40 

meter,  

dan ymax = 50 meter. 

 

Definition of Soil Stratigraphy 

Tanah dibagi menjadi lima lapisan tanah dengan muka air tanah (mat) pada 

kedalaman 2 meter.  

  Buat borehole pada x = 0. Modifikasi lapisan tanah dapat dilakukan 

pada menu pop up dengan cara klik add 

 Tambahkan 5 lapisan tanah  
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Lapisan Material Koordinat 

Lapisan 1 Medium sand 1 y = 0,0    ke y = -2,0 

Lapisan 2 Medium sand 2 y = -2,0   ke y = -13,0 

Lapisan 3 Cohessive stiff y = -13,0 ke y = -14,0 

Lapisan 4 U-clay rock 1 y = -14,0 ke y = -18,0 

Lapisan 5 U-clay rock 2 y = -18,0 ke y = -40,0 

 

 

 Masukkan muka air tanah head in the borehole pada kedalaman -2 meter 

Model yang digunakan untuk pendekatan awal terhadap perilaku tanah adalah 

Mohr Coulomb.  

  Klik material sets    

 Buatlah data tanah sesuai dengan informasi tabel dibawah ini. 

Parameter Simbol LAPISAN UNIT 

(1) 

Medium Sand 

(2) 

Medium 

Sand 

(3) 

Cohessive 

Stiff 

(4) 

Dense 

Sand 

(5) 

Dense 

Sand 

  GENERAL 

Model material Model Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

Mohr 

Coulomb 

  

Jenis perilaku 

material 

Jenis Drained Drained Drained Drained Drained   

Berat isi tanah di 

atas MAT 

ɣsat 20 20 18 22 22 kN/m
3
 

Berat isi tanah di 

bawah MAT 

ɣunsat 15 15 15 17 17 kN/m
3
 

  PARAMETER 

Modulus Young E' 3.85E+04 3.85E+04 3.50E+04 4.50E+04 4.50E+04 kN/m
2
 

Angka poisson v' 0.25 0.25 0.2 0.3 0.3   

Kohesi c'ref 5 5 30 18 18 kN/m
2
 

Sudut Geser ϕ' 37.5 37.5 26 41 41 degree 
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Definition of Structural Elements 

 Buatlah pelat pada koordinat (-12,5 -3,5) (12,5 -3,5) 

 Buatlah tiang sejumlah 15 buah pada koordinat berikut ini. 

(-12,5 -3,5) (-12,5 -18,5) 

(-10,8 -3,5) (-10,8 -18,5) 

(-9,0   -3,5) (-9,0   -18,5) 

(-7,2   -3,5) (-7,2   -18,5) 

(-5,4   -3,5) (-5,4   -18,5) 

(-3,6   -3,5) (-3,6   -18,5) 

(-1,8   -3,5) (-1,8   -18,5) 

(0,0    -3,5) (0,0    -18,5) 

(1,8    -3,5) (1,8    -18,5) 

(3,6    -3,5) (3,6    -18,5) 

(5,4    -3,5) (5,4    -18,5) 

(7,2    -3,5) (7,2    -18,5) 

(9,0    -3,5) (9,0    -18,5) 

(10,8  -3,5) (10,8  -18,5) 

(12,5  -3,5) (12,5  -18,5) 
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 Masukkan material properties struktur bangunan 

Parameter Simbol Pelat (Raft) Tiang Unit 

Tipe material Tipe Elastis, isotropik Elastis, isotropik - 

Kekakuan normal EA 23,50E6 15,40E6 kN/m 

Kekakuan lentur EI 1,96E6 463E3 kNm
2
/m 

Berat W 24 14,40 kN/m/m 

Angka poisson V 0,2 0,2 - 

 

 Tempatkan data material properties  pada permodelan pelat dan tiang. 

  Letakkan interface pada permodelan struktur untuk interaksi antara 

struktur dengan tanah 

 

  Masukkan point load untuk asumsi beban kolom 
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  Masukkan line displacement di titik koordinat :  

(-80,0 0,0), (-80,0 -2,0), (-80,0 13,0), (-80,0 -14,0), (-80,0 -18,0), (-80,0     

-40,0), (80,0 -40,0), (80,0 -18,0), (80,0 -14,0), (80,0 -13,0), (80,0 -2,0), 

(80,0 0,0) 

  Masukkan dynamic multiplier yaitu data getaran gempa berupa waktu dan 

percepatan pada menu show dynamic multiplier . 

 

 

Mesh Generation (Penyusunan Jaring Elemen) 

 Lanjutkan ke mode mesh 

 Klik generate mesh dan pilih distribusi elemen very fine 

 Lihat hasil generate mesh  

 

 

 Klik close pada output program 
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Calculation (Perhitungan) 

 Initial Phase 

Initial phase menggambarkan keadaan permukaan tanah sebelum 

konstruksi bangunan dilakukan. 

 Pelat + Tiang + Beban 

Pelat, tiang, dan beban diaktifkan bertujuan untuk mengetahui interaksi 

ketiganya. 
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LAMPIRAN 4 

 

OUTPUT PLAXIS 2D VERSI 9.0 

PERMODELAN PONDASI MENGGUNAKAN BEBAN STATIS  

 

 

DISPLACEMENT TOTAL (|u|) 

 

Displacement total fase 1 
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Displacement total fase 2 

 

 

Displacement total fase 3 
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Displacement total fase 4 

 

 

Displacement total fase 5 
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DISPLACEMENT ARAH X (ux) 

 

Displacement arah x fase 1 

 

 

Displacement arah x fase 2 
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Displacement arah x fase 3 

 

 

Displacement arah x fase 4 
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Displacement arah x fase 5 

 

DISPLACEMENT ARAH Y (uy) 

 

Displacement arah y fase 1 
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Displacement arah y fase 2 

 

 

Displacement arah y fase 3 
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Displacement arah y fase 4 

 

 

Displacement arah y fase 5 
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TOTAL PRINCIPAL STRAIN  

 

 

Regangan total fase 1 

 

Regangan total fase 2 
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Regangan total fase 3 

 

 

Regangan total fase 4 
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Regangan total fase 5 

 

EFFECTIVE PRINCIPAL STRESSES 

 

 

Tegangan total fase 1 
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Tegangan total fase 2 

 

 

Tegangan total fase 3 
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Tegangan total fase 4 

 

 

Tegangan total fase 5 
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LAMPIRAN 5 

 

OUTPUT PLAXIS 2D VERSI 9.0 

PERMODELAN PONDASI TIANG RAKIT  

MENGGUNAKAN BEBAN DINAMIS 

 

 

DISPLACEMENT TOTAL (|u|) 
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DISPLACEMENT ARAH X (ux) 

 

 

 

DISPLACEMENT ARAH Y (uy) 
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TOTAL PRINCIPAL STRAIN  

 

 

EFFECTIVE PRINCIPAL STRESSES 
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VELOCITIES  (V) 

 

 

VELOCITIES ARAH X (Vx) 
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VELOCITIES ARAH Y (Vy) 

 

 

GRAFIK HUBUNGAN DISPLACEMENT TANAH ARAH X DAN WAKTU 
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GRAFIK HUBUNGAN DISPLACEMENT TANAH ARAH Y DAN WAKTU 

 

 

 

GRAFIK HUBUNGAN DISPLACEMENT TIANG ARAH X DAN WAKTU 
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GRAFIK HUBUNGAN DISPLACEMENT TIANG ARAH Y DAN WAKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


