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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) 

 Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
oang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah:153) 

 Musuh yang paling berbahaya di atas dunia adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
(Andrew Jackson) 

 Kita berdo’a kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdo’a dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. (Kahlil Gibran) 
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ABSTRAK 
 
Roikhatun. 2017. “Pengaruh Deformasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) 
pada Struktur Atas (Upper Structure) Gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang”. Tugas 
Akhir Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I : Hanggoro Tri Cahyo A, S.T., M.T., Dosen Pembimbing II :  
Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T.. 
 

 Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) adalah sistem pondasi yang 
terbentuk dari pelat dan rib. Dimana pelat tersebut diperkaku oleh rib yang saling 
berkaitan membentuk segitiga yang terdapat rongga ditengahnya. Gedung BNI 46 
Dr. Cipto Semarang merupakan bangunan dengan struktur pondasi dangkal berupa 
pondasi KSLL yang berdiri di atas tanah yang kurang baik. Berdasarkan 
penyelidikan tanah oleh Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil 
Universitas Diponegoro Semarang, keadaan tanah pada Gedung BNI 46 Dr. Cipto 
Semarang yaitu pada kedalaman -7,00 meter sampai -22,50 meter berupa lempung 
sangat lunak sampai lunak, maka potensi penurunan relatif besar. 

Agar gedung tersebut aman untuk digunakan, maka Tugas Akhir ini 
menganalisis pengaruh deformasi yang terjadi akibat beban yang berada di atas 
pondasi KSLL dan bertujuan mengetahui kondisi struktur atas (upper structure) 
yang berdiri di atas tanah lunak, mengetahui serviceability pondasi KSLL 
berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, dan mengetahui perbandingan perilaku 
deformasi KSLL di lapangan dengan permodelan struktur. 

Analisis struktur deformasi pondasi KSLL gedung BNI 46 Dr. Cipto 
Semarang menghasilkan kondisi struktur atas (upper structure) yang berdiri di atas 
tanah lunak mengalami differential settlement antar kolom yang ditandai dengan 
terjadinya keretakan pada pasangan dinding bata as C4-B4. Serviceability pondasi 
KSLL di lapangan melebihi batasan oleh Skempton dan MacDonald (1956), nilai 
rasio Δ/L oleh IStructE et al (1989), serta PT. Katama suryabumi. Perilaku 
deformasi di lapangan sama dengan dengan permodelan SAP 2000 v.10, dimana 
titik deformasi di lapangan merupakan 2 dari 3 titik deformasi terbesar pada 
permodelan SAP 2000 v.10. Nilai reaksi subgrade pada permodelan SAP 2000 v.10 
sebesar 120.4 kN/m2 melebihi kapasitas dukung ijin netto qa = 95 kN/m2. Deformasi 
di lapangan pada tahun 2011 dimana gedung tersebut belum digunakan adalah 41.2 
cm, sedangkan pada permodelan geoteknik menggunakan Plaxis 3D Foundation, 
deformasi yang terjadi sebesar 42.047 cm dengan tinjauan beban mati (DL). 
Tegangan vertikal efektif tanah di bawah pondasi KSLL sebesar -100 sampai 
dengan -125 kN/m2 melebihi tegangan ijin qall = 95 kN/m2. 

 
Kata kunci : Pondasi KSLL, Deformasi, Serviceablity.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) adalah sistem pondasi yang 

terbentuk dari pelat dan rib. Dimana pelat tersebut diperkaku oleh rib yang 

saling berkaitan membentuk segitiga yang terdapat rongga di tengahnya. 

Rongga antar rib diisi dengan lapisan tanah timbunan dan pasir yang 

dipadatkan. Sehingga konstruksi tersebut menjadi konstruksi komposit antara 

beton dan tanah. Perilaku struktur pondasi KSLL sangat dipengaruhi kondisi 

tanah dibawahnya (Djajaputra, dkk, 2009), kekakuan pondasi KSLL, 

kekakuan struktur atas serta bentang struktur yang didesain. 

 

 

Gambar 1.1 Gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang 
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Kondisi tanah di bawah KSLL tidak hanya berpengaruh kepada 

penurunan (settlement), namun akan berpengaruh pada respon struktur (gaya 

dalam dan deformasi) saat menerima beban vertikal. Hal ini terjadi karena 

kekakuan tanah berbanding lurus dengan deformasi dan gaya dalam dari 

struktur pondasi KSLL. Pengaruh kekakuan pondasi KSLL terhadap struktur 

atas terletak pada dimensi balok rib, tebal pelat KSLL dan kondisi tanah 

pengisi pondasi (Djajaputa, dkk, 2009).  Kekakuan sangat bergantung pada 

jenis, besar dan distribusi bahan pada struktur (Schodek D, 1998). Kekakuan 

struktur atas dapat ditinjau dari dimensi balok dan kolom, dimana dimensi 

balok dan dimensi kolom tersebut berpengaruh terhadap gaya geser dan 

momen pada struktur atas. Bentang struktur sangat berpengaruh terhadap 

momen desain, karena momen desain pada suatu beban yang terdistribusi 

merata sebanding dengan kuadrat panjang bentang (Schodek D, 1998). 

Berbagai jenis gerakan tumpuan (vertikal, horizontal, maupun 

rotasional) dapat menimbulkan momen pada rangka kaku. Semakin besar 

differential settlement, akan semakin besar pula momen yang 

ditimbulkannya. Struktur rangka dikatakan kaku apabila kemampuan layan 

(serviceability) suatu struktur mengenai deformasi yang diakibatkan oleh 

beban, masih dalam batas yang dapat diterima. Struktur harus mampu 

memikul beban rancang secara aman tanpa kelebihan tegangan pada material 

dan mempunyai deformasi yang masih dalam daerah yang diizinkan 

(Schodek D, 1998). 

Gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang merupakan bangunan dengan 

struktur pondasi dangkal berupa pondasi KSLL yang berdiri di atas tanah 

yang kurang baik. Berdasarkan penyelidikan tanah oleh Laboratorium 

Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang, 

keadaan tanah pada gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang yaitu pada 

kedalaman -7,00 meter sampai -22,50 meter berupa lempung sangat lunak 

sampai lunak, maka potensi penurunan relatif besar, oleh sebab itu perlu 

memperhatikan deformasi yang terjadi akibat beban yang berada di atas 

pondasi KSLL.  
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Dalam Tugas Akhir ini pengaruh deformasi KSLL pada struktur atas 

(upper structure) gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang menggunakan 

pendekatan Finite Elemen Method (FEM) dengan data tanah dan permodelan 

struktur gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan 

masalah, yaitu: 

a. Bagaimana kondisi struktur atas (upper structure) dengan pondasi KSLL 

akibat berdiri di atas tanah lunak? 

b. Bagaimana serviceability pondasi KSLL berdasarkan hasil pengukuran 

di lapangan? 

c. Bagaimana perbandingan perilaku deformasi KSLL di lapangan dengan 

permodelan struktur? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang hendak dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah : 

a. Mengetahui kondisi struktur atas (upper structure) yang berdiri di atas 

tanah lunak. 

b. Mengetahui serviceability pondasi KSLL berdasarkan hasil pengukuran 

di lapangan. 

c. Mengetahui perbandingan perilaku deformasi KSLL di lapangan dengan 

permodelan struktur .  

 

1.4. Manfaat Kajian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah 

mahasiswa belajar mangaplikasikan pondasi KSLL yang berdiri diatas tanah 

lunak dengan acuan panduan teknis dari pihak pemilik paten KSLL pada 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang, sehingga diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang bagaimana teori dan engineering judgement diterapkan 

dalam menyelesaikan permasalahan struktur yang terjadi.  
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1.5. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

 Software SAP 2000 v.10 : digunakan sebagai permodelan struktur pada 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang dengan beban yang ditinjau adalah 

beban mati dan beban hidup sesuai fungsi ruang. 

 Data penyelidikan tanah, pengukuran deformasi di lapangan dan petunjuk 

teknis dari pemilik paten KSLL: digunakan sebagai acuan dalam 

menganalisis deformasi struktur pondasi KSLL. 

  Software Plaxis 3D Foundation: digunakan sebagai tinjauan geoteknik 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian awal, terdiri dari : 

a. Halaman judul 

b. Halaman Pengesahan 

c. Motto dan Persembahan 

d. Abstrak 

e. Kata Pengantar 

f. Daftar Isi 

g. Daftar Tabel 

h. Daftar Gambar 

 

2. Bagian isi, terdiri dari : 

a. BAB I – Pendahuluan 

Bab ini berisi judul tugas akhir, latar belakang, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan, manfaat kajian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

b. BAB II - Studi Pustaka 

Bab ini berisi tentang kekuatan dan kekakuan pondasi dangkal serta 

struktur rangka (frame). 
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c. BAB III – Metodologi  

Bab ini berisi tentang metode pelaksanaan dan menjelaskan tentang 

tahapan yang dilakukan serta analisis yang dibutuhkan.  

d. BAB IV – Analisis Struktur 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis terhadap struktur 

yang ditinjau. 

e. BAB V – Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditarik penulis 

sebagai hasil akhir pembahasan. 

 

3. Bagian akhir, terdiri dari : 

a. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi sumber dan referensi yang dijadikan sebagai 

pendukung dalam penulisan tugas akhir. 
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 BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1. Kekuatan dan Kekakuan Pondasi Dangkal  

Menurut Schodeck (1998), Kekakuan sangat bergantung pada jenis, 

besar, dan distribusi bahan pada struktur. Seringkali diperlukan elemen 

struktur yang lebih banyak untuk mencapai kekakuan yang diperlukan 

daripada untuk memenuhi syarat kekuatan struktur. 

 

2.1.1. Kekuatan Pondasi Dangkal 

 Kapasitas Dukung Tanah 

Menurut Hardiyatmo (1996), Kapasitas dukung ultimit (qult) 

didefiniskan sebagai tekanan terkecil yang dapat menyebabkan 

keruntuhan geser pada tanah pendukung tepat di bawah dan 

sekeliling pondasi.  

Metode perhitungan untuk kapasitas dukung tanah antara lain : 

 Pendekatan rumus empirik pengujian tanah di lapangan (in situ 

test). 

 Uji pembebanan langsung (full scale load test). 

 Uji pembebanan model pondasi telapak (load tests on model 

footings). 

 Limit equilibrium analysis. 

 Pendekatan metode elemen hingga (FEM). 

Dalam Hardiyatmo (1996), Analisis daya dukung dilakukan 

dengan mengganggap bahwa tanah berkelakuan sebagai bahan 

plastis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Prandtl (1921), 

yang kemudian dikembangkan oleh Terzaghi (1943). Mayerhof 

(1955), De Beer dan Versic (1958). Persaman-persamaan daya 

dukung tanah yang usulkan, umumnya didasarkan pada persamaan 

Mohr-Coulumb : 

τ = c + σ tg φ       (2.1) 
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dengan, τ = s = tahanan geser tanah 

c = kohesi tanah 

φ = sudut gesek dalam tanah 

σ = tegangan normal 

Analisis daya dukung mempelajari kemampuan tanah dalam 

mendukung beban pondasi struktur yang terletak di atasnya. Daya 

dukung menyatakan tahanan geser tanah untuk melawan 

penurunan akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang dapat 

dikerahkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya 

(Hardiyatmo. HC, 1996). 

Perancangan pondasi harus dipertimbangkan terhadap keruntuhan 

geser dan penurunan yang berlebihan. Oleh sebab itu, perlu 

dipenuhi dua kriteria, yaitu:  

a. Stabilitas 

Agar stabilitas jangka panjang terjamin, maka pondasi harus 

diletakkan pada kedalaman yang cukup stabil untuk 

menanggulangi risiko erosi permukaan, gerusan, kembang susut 

tanah, dan gangguan tanah di sekitar pondasi lainnya. 

 

 

Gambar 2.1 Kegagalan kapasitas dukung tanah 

 

b. Kriteria Penurunan 

Menurut Hardiyatmo. HC (1996). Dalam perhitungan 

penurunan dikenal: 

 Penurunan sekertika (immediate settlement) diakibatkan oleh 

elastisitas tanah yang begitu pembebanan dilakukan dengan 
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waktu berkisar dari 0 hari sampai kurang dari 7 hari. 

Umumnya terjadi pada tanah lanau dan pasir, atau tanah 

lempung dengan derajat kejenuhan (Sr < 90%). 

 Penurunan konsolidasi (consolidation settlement) 

diakibatkan oleh peristiwa keluarnya air dari ruang pori 

partikel tanah pada tanah lempung dengan derajat kejenuhan 

(Sr 90 – 100%). 

 

Gambar 2.2 Penurunan pondasi akibat adanya penambahan 

beban kolom 

 

Agar syarat terpenuhi, biasanya perencana struktur 

mengusulkan menggunakan balok sloof untuk mengkakukan 

struktur. Namun untuk bangunan 5-6 lantai, sloof menjadi tidak 

ekonomis karena dimensinya dapat mencapai tinggi (h) 150 cm. 

 Analisis Terzaghi 

Terzaghi (1943), menganalisis daya dukung tanah dengan 

beberapa anggapan, yaitu: 

 Pondasi memanjang tak terhingga. 

 Tanah di dasar pondasi homogen. 

 Berat tanah di atas dasar pondasi dapat digantikan dengan 

beban terbagi rata sebesar PO = Df ᵞ, dengan Df  adalah 

kedalaman dasar pondasi dan ᵞ adalah berat volume tanah di 

atas dasar pondasi. 
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 Tahanan geser tanah di atas dasar pondasi diabaikan. 

 Dasar pondasi kasar. 

 Bidang keruntuhan terdiri dari lengkung spiral logaritmis dan 

linier. 

 Baji tanah yang terbentuk di dasar pondasi dalam kedudukan 

elastis dan bergerak sama-sama dengan dasar pondasinya. 

 Pertemuan antara sisi baji dan dasar pondasi membentuk 

sudut sebesar sudut gesek dalam tanah φ. 

 Berlaku prinsip superposisi. 

Daya dukung ultimit (ultimit bearing capacity) (qu) 

didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas dimana 

tanah masih dapat mendukung beban tanpa mengalami 

keruntuhan. Bila dinyatakan dalam persamaan, maka 

qu = 
𝑃𝑢

𝐴
         (2.2) 

dengan, qu = daya dukung ultimit 

Pu = beban ultimit 

A = luas pondasi 

Analisis kapasitas dukung didasarkan kondisi general shear 

failure. 

 

 

Gambar 2.3 Pembebanan pondasi dan bentuk bidang geser 

yang terjadi 

 

Biasanya pondasi tidak diletakkan pada permukaan tanah, dan 

dalam praktek diasumsikan, tanah pada kedalaman Df hanya 

diperhitungkan sebagai beban yang menambah tekan merata q 

pada elevasi pondasi, hal ini disebabkan tanah di atas elevasi 
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pondasi biasanya lebih lemah, khususnya jika diurug, daripada 

tanah pada tempat yang lebih dalam. Kapasitas dukung ultimit 

di bawah pondasi pelat menerus dapat dinyatakan dengan 

persamaan Terzaghi (1943), 

qult = c Nc + q Nq + ½ b ᵞ Nᵞ     (2.3) 

ϕ, c, ᵞ nilainya diambil di bawah pondasi. 

Dengan, 

q = ᵞ.Df 

ᵞ nilainya diambil di atas elevasi pondasi. 

Untuk pondasi telapak bentuk bujur sangkar: 

qult = 1.3 c Nc + q Nq + 0.4 b ᵞ Nᵞ    (2.4) 

Untuk pondasi telapak bentuk lingkaran: 

qult = 1.3 c Nc + q Nq + 0.3 b ᵞ Nᵞ    (2.5) 

Perkembangannya rumus qult Terzaghi, Nc dan Nq diambil 

nilainya dari Prandht (1921)-Reissner (1924), 

Nq = eπ tan ϕ tan2 (45° + ϕ/2) 

Nc = (Nq – 1) cot ϕ 

π  = 22/7 

cot ϕ = 1/tan ϕ 

Sedangkan nilai Nᵞ, diusulkan, 

Nᵞ = (Nq – 1) tan 1.4 ϕ Mayerhof (1963) 

Nᵞ = 1.8 (Nq – 1) tan ϕ Hansen (1968) 
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Gambar 2.4 Hubungan ϕ dengan Nq, Nc, Nᵞ Terzaghi 

 

 Pengaruh Air terhadap Kapasitas Dukung Tanah 

Air dapat mengurangi kapasitas dukung tanah hingga ½-nya 

(Terzaghi), untuk pasir pendapat ini terlalu kecil dan untuk 

lempung pendapat ini terlalu besar. Berdasar elevasi muka air 

tanah terhadap pondasi nilai qult menjadi, 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.5 Pengaruh ketinggian muka air tanah terhadap 

besarnya kapasitas dukung tanah 

 

Untuk Gambar 2.4 (a) 

0 ≤ D1 ≤ Df 

q = D1 ᵞb + D2 ᵞ’ 

qult = c Nc + q Nq + ½ b ᵞ Nᵞ     (2.6) 

ᵞ’ = ᵞsat - ᵞw 

Untuk Gambar 2.4 (b) 

D1 > Df,  0 ≤ d ≤ b 

q = Df .ᵞb 

qult = c Nc + q Nq + ½ b  Nᵞ     (2.7) 

 = 1/b [ᵞb.d + ᵞ’ (b-d)] 

ᵞ’ = ᵞsat - ᵞw  d > b (tidak ada pengaruh air) 

 

 Kapasitas Dukung Tanah di atas Tanah Berlapis 

 

Gambar 2.6 Bidang geser yang memotong lapisan tanah 
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Tanah tak padat di atas tanah yang lebih padat. 

 Jika tanah kurang padat lebih tebal maka gunakan kapasitas 

dukung lapisan tersebut. 

 Jika tanah kurang padat lebih tipis maka pengaruh lapisan yang 

lebih padat. 

Tanah lebih padat di atas tanah kurang padat. 

 Jika tanah lebih padat tebal maka kapasitas dukung tanah yamg 

lebih padat dan chek settlement lapisan kurang padat. 

 Jika tanah lebih padat tipis maka pertimbangkan patah pons 

(pada lapisan cadas) jika pondasi diletakkan di atas lapisan 

cadas maka gunakan kapasitas dukung lapisan kurang padat. 

Tiga definisi kapasitas dukung ijin pada pondasi dangkal, 

a. Gross Allowable Bearing Capacity 

qall  = qult / FS      (2.8) 

Diharapkan tidak akan terjadi kegagalan bearing capacity 

(bukan kegagalan settlement), beban yang bekerja pada pondasi:  

 Beban Mati (WD) 

 Beban Hidup (WL) 

 Berat Sendiri Pondasi (WF) 

 Berat Tanah di atas Pondasi (WS) 

[ WL+ WD + WF + WS ] 

A
 ≤ qall 

b. Net Allowable Bearing Capacity 

Beban tambahan yang diijinkan persatuan luas selain berat 

sendiri tanah (tegangan yang telah ada) pada level dasar 

pondasi. 

qult(NET) = qult – q 

qall(NET) = qult(NET) /FS       (2.9) 

dalam praktek qall(NET) digunakan terhadap beban bangunan di 

atas saja, berat pondasi dan tanah diatasnya dianggap berat tanah 

saja. 
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[ WL+ WD  ] 

A
 ≤ qall(NET)   

Secara teoritis jika Wbangunan = Wtanah yang digali, maka 

penurunan tidak terjadi. 

c. Gross Allowable Bearing Capacity dengan faktor aman pada 

kuat geser tanah. 

Hanya untuk memuaskan dan jarang digunakan, 

Cd = C /FS 

tan ϕd = tan ϕ / FS 

qall = Cd Nc + q Nq + ½ b ᵞ Nᵞ    (2.10) 

FS pada penyelesaian ini antara 2-3 kira-kira sama dengan hasil 

SF 3-4 untuk dua metode sebelumnya. 

 

 Kapasitas Dukung Tanah Ijin dari Data Sondir 

Untuk Jenis Tanah Non-Kohesif 

Persamaan kapasitas dukung ijin netto Mayerhof (1956) dalam 

Bowles (1996) dengan besar penurunan 25 mm : 

Untuk B ≤ 1.2 meter 

qa =
𝑞𝑐

30
        (2.11) 

Untuk B > 1.2 meter 

qa =
𝑞𝑐

50
(1 +

0.3048

𝐵
)2      (2.12) 

dengan  

qa = kapasitas dukung ijin netto dalam kg/cm2 

qc = nilai rata-rata qc dari kedalaman Df  + 0.5B hingga Df  +  

2B dalam kg/cm2 

B  = lebar pondasi telapak (dalam meter) 

Df  = kedalaman pondasi telapak 

Bowles (1996) merekomendasikan nilai qa pada persamaan (2.11) 

dan (2.12) dikalikan dengan 1.5kd menjadi : 

Untuk B ≤ 1.2 meter 

qa =
𝑞𝑐

30
.kd       (2.13) 
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Untuk B > 1.2 meter 

qa =
𝑞𝑐

50
(1 +

0.3048

𝐵
)2kd      (2.14) 

dengan, kd = 1 + 0.33
𝐷𝑓

𝐵
 ≤ 1.33 

Untuk Jenis Tanah Kohesif 

Pendekatan Schmertmann (1978) untuk mencari kapasitas dukung 

ultimit pondasi telapak hanya sesuai untuk Df/B ≤ 1.5 : 

qu = 5 + (0.34. qc)       (2.15) 

qs = qu/SF       (2.16) 

dengan, 

qu = kapasitas dukung ultimit dalam kg/cm2 

qs = kapasitas dukung aman dalam kg/cm2 

qc = nilai rata-rata qc dari kedalaman Df  + 0.5B hingga Df  + 

1.1B dalam kg/cm2 

B  = lebar pondasi telapak (dalam meter) 

Df  = kedalaman pondasi telapak 

SF = faktor aman 

Kapasitas dukung tanah ijin secara praktis untuk tanah kohesif 

maupun non-kohesif diambil sebesar : 

qa =
𝑞𝑐

40
        (2.17) 

dengan, 

qa = kapasitas dukung ultimit dalam kg/cm2 

qs = kapasitas dukung aman dalam kg/cm2 

qc = nilai rata-rata qc dari kedalaman Df  + 0.5B hingga Df  +  

2B dalam kg/cm2 

B  = lebar pondasi telapak (dalam meter) 

Df  = kedalaman pondasi telapak 

 

 Kapasitas Dukung Tanah Ijin dari N-SPT 

Terzaghi dan Peck (1943) menyajikan kurva hubungan antara nilai 

N dari pengujian SPT, lebar pondasi, dan daya dukung yang 
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diijinkan (qa) didasarkan pada penurunan maksimum 1” dan 

penurunan seragam ¾”. Nilai-nilai pada kurvanya didasarkan pada 

anggapan bahwa jarak muka air tanah lebih besar B dari dasar 

pondasi. 

Terzaghi dan Peck (1943) menyarankan bahwa pondasi rakit yang 

kaku dan pondasi sumuran, karena sifatnya yang kaku, penurunan 

total dan penurunan tak seragam akan lebih kecil daripada 

penurunan pondasi telapak atau pondasi memanjang. Untuk itu 

nilai qa yang diperoleh dari (Gambar 2.7) dapat dikalikan 2 jika 

digunakan pada perancanga pondasi rakit yang besar dan pondasi 

sumuran yang dalam. 

 

Gambar 2.7 Daya dukung yang diizinkan dari pengujian SPT 

untuk penurunan inci (Terzaghi dan Peck, 1948) 

 

 Tipe-tipe Keruntuhan Pondasi 

Untuk mempelajari perilaku tanah pada saat permulaan 

pembebanan sampai mencapai keruntuhan, dilakukan tinjauan 
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terhadap suatu pondasi kaku pada kedalaman dasar pondasi yang 

tak lebih dari lebar pondasinya. Penambahan beban pondasi 

dilakukan secara berangsur-angsur (Gambar 2.8). 

 

 

Gambar 2.8 Fase-fase keruntuhan pondasi 

 

Fase I. Saat awal pembebanan, tanah di bawah pondasi turun 

yang diikuti oleh deformasi tanah secara lateral dan vertikal ke 

bawah. Sejauh beban yang diterapkan relatif kecil, penurunan yang 

terjadi kira-kira sebanding dengan besarnya beban yang 

diterapkan. Dalam keadaan ini, tanah dalam kondisi keseimbangan 

elastis. Massa tanah yang terletak di bawah pondasi mengalami 

kompresi yang mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah, yang 

dengan demikian menambah daya dukungnya. 

Fase II. Pada penambahan beban selanjutnya, baji tanah 

terbentuk tepat di dasar pondasi dan deformasi plastis tanah 

menjadi semakin dominan. Gerakan tanah pada kedudukan plastis 

dimulai dari tepi pondasi, dan kemudian dengan bertambahnya 

beban, zona plastis berkembang. Gerakan tanah ke arah lateral 

menjadi semakin nyata yang diikuti oleh retakan lokal dan geseran 
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tanah di sekeliling tepi pondasinya. Dalam zona plastis, kuat geser 

tanah sepenuhnya berkembang untuk menahan bebannya. 

Fase III. Fase ini dikarakteristikkan oleh kecepatan 

deformasi yang semakin bertambah seiring dengan penambahan 

bebannya. Deformasi tersebut diikuti oleh gerakan tanah ke arah 

luar yang diikuti oleh menggembungnya tanah permukaan, 

kemudian, tanah pendukung pondasi mengalami keruntuhan 

dengan bidang runtuh yang berbentuk lengkungan dan garis, yang 

disebut bidang geser radial dan bidang geser linier. 

Berdasarkan pengujian model, Vesic (1963) membagi 

mekanisme keruntuhan pondasi menjadi 3 macam : 

a. Keruntuhan geser umum (general shear failure) 

Keruntuhan pondasi terjadi menurut bidang runtuh yang dapat 

diidentifikasi dengan jelas. Suatu baji tanah berbentuk tepat 

pada dasar pondasi (zona A) yang menekan tanah ke bawah 

hingga menyebabkan aliran tanah secara plastis pada zona B. 

Gerakan ke arah luar di kedua zona tersebut ditahan oleh 

tahanan tanah pasif di bagian C. Saat tahanan tanah pasif 

bagian C terlampaui, terjadi gerakan tanah yang 

mengakibatkan penggembungan tanah di sekitar pondasi. 

Bidang longsor yang terbentuk, berupa lengkungan dan garis 

lurus yang menembus hingga mencapai permukaan tanah. Saat 

keruntuhannya, terjadi gerakan massa tanah ke arah luar dan ke 

atas. Keruntuhan geser umum (general shear failure) terjadi 

dalam waktu yang relatif mendadak, yang diikuti oleh 

penggulingan pondasi. 

 

Gambar 2.9 Keruntuhan geser umum (general shear failure) 
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b. Keruntuhan geser lokal (lokal shear failure) 

Tipe keruntuhannya hampir sama dengan keruntuhan geser 

umum (general shear failure), namun bidang runtuh yang 

terbentuk tidak sampai mencapai permukaan tanah. Jadi, 

bidang runtuh yang kontinu tak berkembang. Pondasi 

tenggelam akibat bertambahnya beban pada kedalaman yang 

relatif dalam, yang menyebabkan tanah di dekatnya mampat. 

Tetapi, mampatnya tanah tidak sampai mengakibatkan 

kedudukan kritis keruntuhan tanahnya, sehingga zona plastis 

tak berkembang seperti pada keruntuhan geser umum (general 

shear failure). Dalam tipe keruntuhan geser lokal (lokal shear 

failure), terdapat sedikit penggembungan tanah di sekitar 

pondasi, namun tak terjadi penggulingan pondasi. 

 

Gambar 2.10 Keruntuhan geser lokal (lokal shear failure) 

 

c. Keruntuhan penetrasi (penetration failure atau punching shear 

failure) 

Pada tipe keruntuhan ini, dapat dikatakan keruntuhan geser 

tanah tidak terjadi. Akibat bebannya, pondasi hanya menembus 

dan menekan tanah ke samping yang menyebabkan 

pemampatan tanah di dekat pondasi. Penurunan pondasi 

bertambah hampir secara linier dengan penambahan bebannya. 

Pemampatan tanah akibat penetrasi pondasi, berkembang 

hanya pada zona terbatas tepat di dasar dan di sekitar tepi 

pondasi. Penurunan yang terjadi tak menghasilkan cukup 
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gerakan arah lateral yang menuju kedudukan kritis keruntuhan 

tanahnya, sehingga kuat geser ultimit tanah tak dapat 

berkembang. Pondasi menembus tanah ke bawah dan baji 

tanah yang terbentuk di bawah dasar pondasi hanya 

menyebabkan tanah menyisih. Saat keruntuhan, bidang runtuh 

tak terlihat sama sekali (Gambar 2.11) 

 

 

Gambar 2.11 Keruntuhan penetrasi (penetration failure atau 

punching shear failure) 

 

 

Gambar 2.12 Kemungkinan pola keruntuhan kapasitas dukung 

tanah dalam grafik penurunan vs q 

 

Menurut Hardiyatmo (1996), persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam perancangan pondasi adalah: 

a. Faktor aman terhadap keruntuhan akibat terlampauinya daya 

dukung harus dipenuhi. Dalam hitungan daya dukung, 

umumnya digunakan faktor aman 3. 
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Nilai FS tidak ada batasannya, namun karena banyak 

ketidakpastian nilai ϕ dan c, maka secara umum FS diambil   

minimum = 3 dengan mempertimbangkan tanah tidak homogen, 

dan tidak isotropis. 

Nilai FS berdasarkan keadaan tanah di bawah pondasi dan 

tingkat resiko keruntuhannya dapat diambil: 

FS = 2, digunakan untuk kasus keadaan tanah di bawah pondasi 

diketahui dengan baik dan resiko keruntuhan yang timbul 

mungkin tidak besar. 

FS = 3, digunakan untuk kasus keadaan tanah di bawah pondasi 

diketahui dengan baik dan resiko keruntuhan cukup tinggi. 

FS = 4, digunakan untuk kasus keadaan tanah di bawah pondasi 

tidak diketahui dengan baik dan resiko keruntuhan cukup tinggi. 

b. Penurunan pondasi harus masih dalam batas-batas nilai yang 

ditoleransikan. Khususnya penurunan yang tak seragam 

(differential settlement) harus tidak mengakibatkan kerusakan 

pada struktur. 

Secara praktis pemilihan tipe pondasi sangat bergantung pada : 

 Hasil penyelidikan tanah, survey lapangan dan interpretasinya. 

 Besarnya beban statis atau dinamis yang bekerja dan batasan 

deformasi. 

 Biaya konstruksi dan kemudahan pelaksanaan di lapangan. 

 Pertimbangan tingkat resiko kegagalan pondasi selama rencana 

umur bangunan. 

Adapun tipe pondasi yang sesuai dengan hasil penyelidikan tanah 

berdasarkan pengalaman di lapangan: 

a. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada permukaan tanah 

atau 2-3 meter dibawah permukaan tanah, maka disarankan 

menggunakan pondasi dangkal dengan kedalaman minimum -

1,0 meter. Pada kondisi khusus : 
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 Jika kondisi tanah berlereng perlu dilakukan perkuatan 

lereng agar tidak terjadi guling atau pergeseran pondasi 

akibat pergerakan tanah lateral. Perlu pengecekan terhadap 

faktor aman (SF) stabilitas lereng. 

 Jika pengaruh gerusan cukup besar atau aksial tarik dan gaya 

horizontal yang cukup besar, dapat digunakan pondasi 

sumuran. 

b. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 3 -10 

meter di bawah permukaan tanah, maka disarankan 

menggunakan pondasi dangkal dengan perbaikan tanah atau 

pengakuan struktur, pondasi sumuran atau tiang mini. 

c. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman lebih 

dari 10 meter di bawah permukaan tanah, maka disarankan 

menggunakan pondasi tiang (maksimal 50 meter) atau tiang 

mini (maksimal 25 meter, lebih dari 25 meter digunakan tiang 

mini apung). Penggunaan pondasi dangkal dengan perbaikan 

tanah kurang disarankan untuk struktur lebih dari dua lantai, 

atau struktur dengan jarak antar kolom cukup besar. 

 

 Perbaikan Tanah Pendukung 

Perbaikan tanah yang sering dilakukan untuk meningkatkan 

kapasitas dukung tanah adalah dengan cara perkuatan. Cara ini 

menambahkan sesuatu benda kaku atau yang lebih kuat seperti 

benda alam/buatan kedalam lapisan tanah. Pemilihan benda alam 

atau buatan ini sangat bergantung pada jumlah ketersediaannya di 

lapangan dan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan tanah. 

a. Perbaikan Tanah dengan Sirtu 

Jika lapisan pendukung pondasi cukup baik (qc rata-rata = 

20-25 kg/cm2) dan tanah keras mencapai kedalaman 3-5 meter, 

penggunaan pondasi sumuran atau pancang akan menjadi 

kurang ekonomis. Untuk itu perbaikan tanah dengan mengganti 
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tanah asli di bawah dasar pondasi dengan sirtu yang dipadatkan 

sedalam 100 cm dapat digunakan. 

b. Perkuatan Sitem Cerucuk 

Sistem perkuatan dengan kayu atau bambu cerucuk 

biasanya digunakan terutama pada tanah lunak. Sistem ini relatif 

murah namun hanya dapat dilakukan pada lapisan tanah selalu 

basah atau muka air selalu dipermukaan seperti pada proyek di 

daerah pantai. Cerucuk kayu atau bambu haruslah selalu 

terendam untuk menghindari pelapukan. Cerucuk kayu bakau  

atau bambu dipilih yang kuat dan bulat berdiameter sekitar 5 - 

10 cm dengan panjang 2 - 5 meter. Pemancangan tiang cerucuk 

biasanya secara manual dengan jarak antara 10-30 cm atau 

kurang dari 3x diameter cerucuk agar terjadi keruntuhan blok 

(block failure). 

c. Perkuatan dengan Balok Rib Tinggi 

Pada tanah pendukung yang cukup lunak, perbedaan 

penurunan antar kolom merupakan masalah yang seringkali 

dihadapi. Dari pendekatan struktural, penggunaan pelat pondasi 

konvensional dikombinasikan dengan balok pengaku (rib) yang 

tinggi akan membentuk sistem pondasi dangkal yang sangat 

kaku dan dapat mendistribusikan beban kolom secara merata. 

Sehingga diharapkan  beda penurunan antar kolom masih dalam 

batas toleransi yang diijinkan. Namun demikian kekurangan 

dari balok rib tinggi (misalnya 0,15 x 2 meter) adalah 

kemungkinan kegagalan terhadap lipatan (lateral buckling), 

untuk itu balok rib disusun membentuk konfigurasi segitiga 

yang di dalamnya diisi oleh tanah urugan yang dipadatkan yang 

sekaligus sebagai perbaikan tanah. Komposisi sistem pondasi 

dengan balok rib tinggi menggunakan material beton 30% dan 

tanah 70% sehingga dalam pondasi ini membuat tanah menjadi 

bagian dari struktur pondasi. 
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2.1.2. Kekakuan Pondasi Dangkal 

Dalam Ivindra P, dkk (2011), Pondasi KSLL adalah struktur 

pondasi yang sangat kaku saat dibebani dengan beban bergerak. 

Maka secara umum pondasi KSLL adalah pondasi yang sangat kaku, 

karena hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan 

pembebanan statik dan hasil pengujian ini yang menunjukkan 

deformasi yang sangat kecil pada struktur rib maupun pelat KSLL. 

Menurut Djajaputa, dkk (2009), Kondisi tanah di bawah KSLL 

tidak hanya berpengaruh kepada penurunan (settlement), namun 

akan berpengaruh pada respon struktur (gaya dalam dan deformasi) 

saat menerima beban vertikal. Hal ini terjadi karena kekakuan tanah 

berbanding lurus dengan deformasi dan gaya dalam dari struktur 

pondasi KSLL. Kinerja KSLL tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi 

geometri dan tanah di bawahnya, tetapi juga dipengaruhi oleh 

material pengisi rongga antar rib di sistem pondasi KSLL yang 

merupakan material alami. Material alami memiliki variabilitas yang 

relatif besar, dimana hal ini berbeda dengan material beton dan baja 

yang telah mengalami proses pemeriksaan kualitas yang ketat, 

sehingga output parameter teknik dari material tersebut pada 

umumnya tidak memiliki variabilitas yang relatif besar. 

KSLL adalah struktur yang kaku dan menjadi satu kesatuan 

dengan tanah dan bangunan di atasnya. Sehingga gaya inersia yang 

menahan percepatan tanah akibat gempa, akan bekerja pada setiap 

elemen struktur bangunan selama terjadi gaya gempa. Sehingga 

KSLL memiliki kemampuan menahan gaya-gaya inersia tersebut. 

Material tanah pengisi diantara rongga rib harus menggunakan 

spesifikasi sebagai berikut : 

 CBR ≥ 6% 

 Plastisitas Indeks (PI) < 30% 

 Derajat Kepadatan (DR) > 90 
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Pondasi KSLL adalah pondasi dangkal dan langsung 

menumpu di atas tanah, maka dalam analisis struktur digunakan 

pegas sebagai perletakan pondasi KSLL. Kekakuan pegas 

disesuaikan dengan kekakuan tanah di lokasi dimana KSLL akan 

digunakan. Kekakuan pegas dapat dihitung berdasarkan modulus 

subgrade (ks) (Djajaputa, dkk, 2009). 

Winkler memperkenalkan konsep reaksi subgrade pada 

aplikasi mekanika pada tahun 1867. Dalam teori reaksi subgrade, 

penyederhanaan prosedur dengan asumsi bahwa penurunan (s) dari 

sembarang elemen yang mengalami pembebanan sepenuhnya tidak 

bergantung pada beban yang bekerja pada elemen yang bersebelahan 

tentunya berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Sehingga intensitas 

tekanan p pada elemen tersebut bukan merupakan tekanan sentuh 

yang sebenarnya, namun hanya tekanan sentuh fiktif yang 

seterusnya disebut dengan reaksi subgrade.  

ks = p/s       (2.18) 

dengan, 

ks = koefisien reaksi subgrade atau spring constant (kN/m3) 

p  = reaksi subgrade (kN/m2) 

s  = penurunan (m) 

 

Gambar 2.13 Koefisien reaksi subgrade (ks) hanya berlaku pada 

daerah elastis. 
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Penyederhanaan hubungan antara karateristik tegangan-

deformasi dari subgrade dan tekanan sentuh yang sebenarnya pada 

dasar pondasi dan mengkompensasi kesalahan akibat asumsi-asumsi 

dengan suatu faktor keamanan yang cukup merupakan pendekatan 

praktis dalam pendesainan sebuah pondasi (Terzaghi, 1996). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien reaksi subgrade bukan 

merupakan properti tanah namun respon yang diberikan oleh tanah 

akibat pembebanan di atas  tanah.  

 

 Reaksi Subgrade pada Pondasi Pelat Sangat Kaku 

Menurut Bowles (1997) dalam prakteknya sangatlah sulit 

membuat pondasi pelat yang benar-benar kaku dengan distribusi 

reaksi subgrade (p) pada dasar pondasi harus bersifat planar, 

dikarenakan pondasi yang kaku tetap rata saat mengalami 

penurunan. Pondasi yang kaku harus memenuhi persyaratan 

keseimbangan bahwa reaksi subgrade total sama dengan jumlah 

beban vertikal yang bekerja pada subgrade dan momen beban 

vertikal terhadap sembarang titik sama dengan momen reaksi 

subgrade total terhadap titik tersebut. Distribusi reaksi subgrade 

pada dasar pondasi pelat yang kaku tidak bergantung pada derajat 

kompresibilitas subgrade. Kenyataan ini memudahkan penjelasan 

perbedaan reaksi subgrade dan tekanan sentuh yang sebenarnya. Jika 

beban resultan Q pada pondasi pelat setempat tersebut bekerja pada 

titik berat pelat pondasi dengan luasan A, reaksi subgrade tersebar 

secara seragam pada dasar pondasi tersebut  sebesar Q/A di setiap 

titik. Namun pada distribusi tekanan sentuh yang sebenarnya pada 

dasar pondasi yang sama mungkin sama sekali tidak seragam. 

Distribusi tekanan sentuh bergantung pada karakteristik tegangan 

deformasi dari subgrade pada intensitas beban tersebut. Pada 

pondasi pelat yang sangat kaku, karena distribusi reaksi subgradenya 
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sederhana maka perhitungan dapat dilakukan dengan analisis 

struktur konvensional seperti pada Gambar 2.13.  

Untuk pendekatan praktis, asumsi distribusi linear reaksi 

subgrade dapat digunakan dalam pendesainan pondasi pelat 

setempat. Namun demikian pada kasus seperti dimensi pondasi yang 

relatif panjang atau lebar dan ketebalan pelat yang relatif  tipis 

tentunya harus dianalisis dengan pendekatan pondasi pelat yang 

fleksibel. 

 

 Reaksi Subgrade pada Pondasi Pelat Fleksibel 

Pada pondasi pelat yang fleksibel, distribusi reaksi subgrade 

bergantung pada besarnya nilai ks dan kekakuan lentur pondasinya. 

Fleksibilitas pelat berpengaruh pada berkurangnya penurunan mulai 

dari pusat ke arah tepi pondasi, sehingga reaksi subgrade juga 

berkurang mulai dari maksimum di bagian tengah sampai minimum 

pada daerah tepinya.  Jika pondasi pelat sangat fleksibel, bagian tepi 

pondasi kemungkinan naik dan reaksi subgrade di bawah  bagian 

luar pelat dapat menjadi nol.  Jika beban resultan Q pada pondasi 

pelat setempat tersebut bekerja pada titik berat pelat pondasi dengan 

luasan A, maka jumlah reaksi subgrade pada dasar pondasi tersebut  

harus sama dengan beban resultan Q ditambah berat sendiri pelat 

pondasi (Wpelat) seperti persamaan di bawah ini. 

Q + Wpelat =  p dA +  s.ks dA   (2.19) 

Sedangkan untuk beban garis (Q) tertentu dan lebar pelat (B) 

tertentu, momen lentur maksimum dalam pelat yang fleksibel 

tersebut jauh lebih kecil dari pada momen lentur maksimum pada 

pelat yang kaku. Reaksi subgrade pada dasar pondasi yang relatif 

fleksibel dapat dihitung dengan teori beams in elastic foundation 

atau model analitiknya kadangkala disebut Winkler foundation.  

Dalam penentuan  nilai ks seperti pada Tabel 2.1 sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, lebar, bentuk, 
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kedalaman pelat pondasi, dan karakteristik aplikasi pembebanan. 

Sebenarnya tidak ada nilai ks yang tunggal meskipun faktor yang 

berpengaruh dalam penentuan nilai ks dapat didefinisikan, hal ini 

mengingat hubungan antara karateristik tegangan-deformasi bersifat 

non-linear. Untuk itu menurut Coduto (1994) analisis beams in 

elastic foundation hanya dapat mememberikan estimasi cukup 

reliabel untuk tegangan lentur pada pelat pondasi dan beda 

penurunan namun bukan untuk total penurunannya.  

 

Tabel 2.1 Kisaran nilai koefisien reaksi subgrade atau spring 

constant (ks) (Bowles, 1997) 

Jenis Tanah ks (kN/m3) 

Loose sand 4800 – 16000 

Medium dense sand 9600 – 80000 

Dense sand  64000 - 128000 

Clayey medium dense sand 32000 – 80000 

Silty medium dense sand 24000 – 48000 

Clayey soil:  

qa < 200 kPa 12000 - 24000 

200 < qa < 800 kPa 24000 - 48000 

qa > 800 kPa > 48 000 

 

Untuk pendekatan nilai ks, Bowles (1997) menyarankan nilai ks 

ditentukan dari kapasitas dukung ijin tanah (qa) dengan rumus, ks= 

40 x SF x qa ; jika faktor aman (SF) diambil 3 maka nilai ks adalah: 

ks= 120 x qa       (2.20) 

  



 

II - 24 

2.2. Struktur Rangka (Frame) 

2.2.1. Kekakuan Struktur 

 Pentingnya Kekakuan Relatif  Balok dan Kolom 

Menurut Schodeck (1998), Pada setiap struktur statis tentu, 

termasuk juga rangka (frame), besar momen dan gaya internal yang 

terjadi pada akhir analisis bergantung pada karakteristik relatif 

antara elemen strukturnya. 

a) Struktur dengan kolom yang berbeda kekakuannya. Dalam hal 

ini misalkan IA = 3IB 

 

b) Meskipun kekakuan kolom berbeda, translasi horizontal di 

kedua ujung balok harus sama (ΔA = ΔB) 

 

c) Perlu ada gaya yang cukup besar yang harus diberikan pada 

kolom yang lebih kaku agar defleksinya sama. Oleh karena itu, 

haruslah PA = PB 

 

d) Kolom yang lebih kaku memikul beban horizontal (jadi juga 

momen lentur) yang lebih besar dibandingkan dengan kolom 

yang kurang kaku. 
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Gambar 2.14 Efek perbedaan kekakuan kolom terhadap 

momen dan gaya pada struktur kaku 

 

 

  

a) Struktur pelengkung tiga sendi. Momen negatif besar terjadi 

pada balok. 
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b) Struktur post and beam: momen positif besar terjadi pada balok. 

Kolom tidak menahan rotasi pada ujung balok. 

c) Rangka dengan kolom sangat fleksibel dan balok sangat kaku. 

Kolom fleksibel hanya sedikit memberikan tahanan terhadap 

rotasi balok. Jadi, perilaku ujung balok akan seperti sendi. 

d) Rangka dengan kekakuan balok dan kolom yang normal. Kolom 

dapat memberikan tahanan rotasi (meskipun tidak penuh) 

terhadap ujung balok. Terjadi rotasi titik hubung. 

e) Rangka dengan kolom sangat kaku dan balok fleksibel. Kolom 

dapat memberikan tahanan rotasi yang cukup besar, sehingga 

dapat bersifat jepit terhadap ujung balok. 

f) Jumlah momen positif dan momen negatif pada balok tetap 

sama untuk semua kasus. 

Gambar 2.15 Efek variasi kekakuan relatif balok dan kolom 

terhadap momen dan gaya internal pada struktur rangka kaku. 

 

Momen yang timbul akibat beban vertikal berubah sesuai 

dengan berubahnya lokasi titik belok. Semakin kaku suatu 

penampang pada rangka, semakin besar momen yang timbul pada 

penampang tersebut. 

Adanya perbedaan kekakuan relatif antara balok dan kolom 

juga mempengaruhi momen akibat beban vertikal (Gambar 2.14). 

Lokasi titik belok dipengaruhi oleh kekakuan relatif balok dan 

kolom. Semakin kaku kolom tersebut relatif terhadap balok, 

semakin besar tahanan terhadap putaran ujung balok. Sebagai 

akibatnya, momen yang timbul akan lebih besar daripada apabila 

relatif kurang kaku terhadap balok. Untuk struktur yang kolomnya 

relatif lebih kaku dibandingkan dengan balok, momen negatif pada 

ujung balok yang bertemu dengan kolom kaku akan membesar 

sementara momen positifnya berkurang. 
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 Sideway (goyangan) 

Pada rangka yang memikul beban vertikal ada fenomena 

yang disebut sideway (goyangan). Apabila suatu rangka tidak 

berbentuk simetris, atau tidak dibebani simetris, struktur akan 

mengalami goyangan (translasi horizontal) ke salah satu sisi (ke 

kiri atau ke kanan rangka). Goyangan yang terjadi harus 

sedemikian rupa sehingga kedua gaya horizontal itu sama besar. 

 Turunnya Tumpuan (Support Settlements) 

Seperti halnya pada balok menerus, rangka kaku sangat peka 

terhadap turunnya tumpuan. Berbagai jenis gerakan tumpuan 

(vertikal, horizontal, maupun rotasional) dapat menimbulkan 

momen pada rangka kaku. Semakin besar differential settlement 

akan semakin besar pula momen yang ditimbulkannya. Apabila 

gerakan tumpuan ini tidak diantisipasi sebelumnya, momen 

tersebut dapat menyebabkan keruntuhan pada rangka. Oleh sebab 

itu, perlu diperhatikan dalam mendesain pondasi struktur rangka 

kaku untuk memperkecil kemungkinan terjadinya gerakan 

tumpuan. 

  

(a) Rangka satu bentang           (b) Rangka bertingkat banyak 

Gambar 2.16 Efek turunnya tumpuan (support settlement) pada 

struktur rangka kaku. Karena adanya perbedaan penurunan 

tumpuan, pada rangka dapat terjadi kelengkungan, juga terjadi 

momen lentur. 
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2.2.2. Penentuan Dimensi Struktur 

 Desain Kolom Beton Bertulang 

Dalam Dewobroto (2005) kapasitas penampang kolom beton 

bertulang dapat dinyatakan dalam bentuk diagram interaksi P-M 

yang menunjukkan beban aksial dan momen lentur pada kondisi 

batas. Setiap titik kurva menunjukkan kombinasi P dan M sebagai 

kapasitas penampang terhadap suatu garis netral tertentu.  

 

 

Gambar 2.17 Hubungan P-M pada keruntuhan kolom beton 

bertulang. (Dewobroto, 2013) 

 

Suatu kombinasi beban yang diberikan pada kolom tersebut, 

bila diplotkan ternyata berada di dalam diagram interaksi dari 

kolom yang dibuat menyatakan bahwa kombinasi beban tersebut 

dapat dipikul oleh kolom dengan baik. Demikian pula bila 

sebaliknya, yaitu jika suatu kombinasi beban (P dan M) yang 

berada di luar diagram tersebut maka kombinasi beban tersebut 

adalah di luar kapasitas kolom dan dapat menyebabkan keruntuhan. 

 

 Dimensi Balok dan Pelat 

Menurut SNI 2847:2013 tentang Persyaratan beton struktural 

untuk bangunan gedung, penentuan dimensi balok dan pelat 

ditunjukkan dalam Tabel 2.2.  
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Tabel 2.2 Tebal minimum balok non-prategang atau pelat satu arah 

bila lendutan tidak dihitung. 

Tebal minimum, h 

Komponen 

Struktur 

Tertumpu  Satu ujung   
Kedua 

ujung Kantilever 

Sederhana menerus Menerus 

Komponen strruktur tidak menumpu atau tidak 

dihubungkan dengan partisi atau konstruksi lainnya 

yang mungkin rusak oleh lendutan yang besar 

Pelat 

masif satu-

arah 

L/20 L/24 L/26 L/10 

Balok atau 

pelat rusuk  L/16 L/18.5 L/21 L/8 

satu-arah 

 Dengan catatan: 

 Panjang bentang dalam mm. 

 Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk 

komponen struktur dengan beton normal dan tulangan 

tulangan Mutu 420 MPa. Untuk kondisi lain, nilai di atas harus 

dimodifikasikan sebagai berikut: 

(a) Untuk struktur beton ringan dengan berat jenis (equilibrium 

density), wc, di antara 1440 sampai 1840 kg/m, nilai tadi 

harus dikalikan dengan (1,65 – 0,0003wc) tetapi tidak 

kurang dari 1,09. 

(b) Untuk fy selain 420 MPa, nilainya harus dikalikan dengan 

(0,4 + fy/700). 
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2.2.3. Pembebanan 

Beban mati 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung 

yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding 

partisi tetap, finishing, klading gedung dan komponen arsitektural dan 

struktural lainnya serta peralatan layan terpasang lain termasuk berat 

keran (SNI 1727:2013). 

 

Beban hidup 

Beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan 

gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan 

beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, 

beban banjir, atau beban mati.  

 

Tabel 2.3 Beban hidup terdistribusi merata minimum menurut SNI 

1727:2013: 

Hunian atau penggunaan Beban Merata kN/m2 

Hunian atau penggunaan 
Merata 

(kN/m2) 

Terpusat 

(kN) 

Apartemen (lihat rumah tinggal)   

Sistem lantai akses  

- Ruang kantor 

- Ruang komputer  

2.4 

4.79 

 

8.9 

8.9 

Gudang persenjataan dan ruang latihan 7.18  

Ruang pertemuan 

- Kursi tetap (terikat di lantai) 

- Lobi 

- Kursi dapat dipindahkan 

- Panggung pertemuan 

- Lantai podium 

 

4.79 

4.79 

4.79 

4.79 

7.18 
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Balkon dan dek 1.5 x 

beban 

hidup 

untuk 

daerah 

yang 

dilayani 

<4.79 

 

Jalur untuk akses pemeliharaan 1.92 1.33 

Koridor 

- Lantai pertama 

- Lantai lain 

 

4.79 

Sama 

seperti 

pelayanan 

hunian 

kecuali 

disebutkan 

lain 

 

Ruang makan dan restoran 4.79  

Hunian (lihat rumah tinggal)   

Ruang mesin elevator (pada daerah 2 in. x 2 in. 

[50 mm x 50 mm]) 
 1.33 

Konstruksi plat lantai finishing ringan (pada 

daerah 1 in. x 1 in) [25 mm x 25 mm] 
 0.89 

Jalur penyelamatan terhadap kebakaran 

Hunian satu keluarga saja 

4.79 

1.92 
 

Tangga permanen Lihat pasal 4.5 SNI 

pembebanan 2013 

Garasi/parkir 

Mobil penumpang saja 
1.92 
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Truk dan bus 

Susunan tangga, rel pengamandan batang 

pegangan 
Lihat pasal 4.5 

Helipad 2.87 tidak 

boleh 

direduksi 

 

Rumah sakit: 

- Ruag operasi, laboratorium 

- Ruang pasien 

- Koridor di atas lantai pertama 

2.87 

1.92 

3.83 

 

4.45 

4.45 

4.45 

Hotel (lihat rumah tinggal)   

Perpustakaan  

- Ruang baca 

- Ruang peyimpanan 

- Koridor di atas lantai pertama 

2.87 

7.18 

3.83 

 

4.45 

4.45 

4.45 

Pabrik 

- Ringan 

- Berat  

6 

11.97 

 

8.9 

13.40 

Gedung perkantoran: 

Ruang arsip dan komputer harus dirancang 

untuk beban yang lebih berat berdasarkan pada 

perkiraan hunian  

- lobi da koridor lantai pertama 

- Kantor 

- Koridor di atas lantai pertama 

 

 

 

4.79 

2.40 

3.83 

 

 

 

 

8.9 

8.9 

8.9 

Lembaga hukum 

- Blok sel 

- Koridor 

 

1.92 

4.79 

 

Tempat rekreasi   

3.59 
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- Tempat bowling, kolam renang, dan 

peggunaan yang sama 

- Bangsal dansa dan ruang dansa 

- Gimnasium 

- Tempat menonton baik terbuka tau tertutup 

- Stadium dan tribun/arena dengan tempat 

duduk tetap (terikat pada lantai)  

 

4.79 

4.79 

4.79 

2.87 

Rumah tinggal 

Hunian (satu keluarga dan dua keluarga) 

- Loteng yang tidak dapat didiami tanpa 

gudang 

- Loteng yang tidak dapat didiami dengan 

gudang 

- Loteng yang dapat didiami dan ruang tidur 

- Semua ruang kecuali tangga dan balkon 

Semua hunian rumah tinggal lainnya  

- Ruang pribadi da koridor yang melayani 

mereka 

- Ruang publik da koridor yang melayani 

mereka 

 

 

0.48 

 

0.96 

1.44 

1.92 

 

1.92 

 

4.79 

 

Atap  

- Atap datar, berbubung, dan lengkung 

- Atap digunakan untuk taman atap  

- Atap yang digunakan untuk tujuan lain 

Atap yang digunakan untuk hunian lainnya 

Awning dan kanopi 

- Konstruksi pabrik yang didukung oleh 

struktur rangka kaku ringan 

Rangka tumpu layar penutup 

Semua konstruksi lainnya 

 

0.96 

4.79 

Sama 

seperti 

hunian 

dilayani 

 

 

 

 

 

 

0.89 

0.89 
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Komponen struktur atap utama, yang terhubung 

langsung dengan pekerjaan lantai 

- Titik panel tunggal dari batang bawah rangka 

atap atau setiap titik sepanjang komponen 

struktur utama yang mendukung atap di atas 

pabrik, gudang, dan perbaikan garasi 

- Semua komponen struktur atap utama 

lainnya  

Semua permukaan atap dengan beban pekerja 

pemiliharaan 

0.24 tidak 

boleh 

direduksi 

0.24 

0.96 

 

 

1.33 

 

 

 

1.33 

Sekolah 

- Ruang kelas 

- Koridor di atas lantai pertama 

- Koridor lantai pertama 

 

1.92 

3.83 

4.79 

 

 

4.5 

4.5 

4.5 

Bak-bak/scuttles, rusuk untuk atap kaca dan 

langit-langit yang dapat diakses 

 
0.89 

Pinggir jalan untuk pejalan kaki, jalan lintas 

kedaraan, dan lahan/jalan untuk truk-truk 

11.97 35.6 

Tangga dan jalan keluar 

Rumah tinggal untuk satu dan dua keluarga saja 

4.79 

1.92 

1.33 

1.33 

Gudang di atas langit-lagit 

Gudang penyimpanan barang sebelum 

disalurkan ke pengecer (jika diantisipasi menjadi 

gudang penyimpanan, harus diarancang untuk 

beban lebih berat) 

- Ringan  

- Berat  

0.96 

 

 

 

 

6 

11.97 

 

Toko  

Eceran 
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- Lantai pertama 

- Lantai diatasnya 

- Grosir, di semua lantai 

4.79 

3.59 

6 

4.45 

4.45 

4.45 

Penghalang kendaraan Lihat pasal 

4.5 
 

Susuran jalan dan panggung yang ditinggikan 

(selain jalan ke luar) 

2.87 
 

Pekarangan dan teras, jalur pejalan kaki 4.79  

 

2.2.4. Serviceability 

Batas penurunan tanah (S) dan batas perbedaan penurunan tanah 

(ΔS). Ada tiga kategori umum kerusakan yang disebabkan oleh 

perbedaan penurunan, yakni kerusakan arsitektural, kerusakan 

fungsional atau kemampuan layan dan kerusakan struktural 

(Andiyarto, 2007). 

Dalam Schodeck (1998), Kemampuan layan (serviceability) 

merupakan salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan 

analisis maupun desain suatu struktur sebagai ukuran maupun untuk 

menentukan struktur tersebut dapat diterima untuk penggunaan yang 

diinginkan atau untuk maksud desain tertentu. Struktur harus mampu 

memikul beban rancang secara aman tanpa kelebihan tegangan pada 

material dan mengalami deformasi yang masih dalam daerah yang 

diijinkan. Kemampuan suatu struktur untuk memikul beban tanpa ada 

kelebihan tegangan diperoleh dengan menggunakan faktor keamanan 

dalam mendesain elemen struktur. Dengan memilih ukuran serta 

bentuk elemen struktur dan bahan yang digunakan, taraf tegangan 

pada struktur dapat ditentukan pada taraf yang dipandang masih dapat 

diterima secara aman, dan sedemikian hingga kelebihan tegangan 

pada material (misalnya ditunjukkan dengan adanya retak) tidak 

terjadi. Pada dasarnya inilah kriteria kekuatan dan merupakan dasar 

yang sangat penting. 
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Aspek lain mengenai kemampuan layan suatu struktur adalah 

mengenai deformasi yang diakibatkan oleh beban, apakah masih 

dalam batas yang dapat diterima atau tidak. Deformasi berlebihan 

dapat menyebabkan terjadi kelebihan tegangan pada suatu bagian 

struktur. Selain itu, karena deformasi berlebihan tampak jelas dengan 

mata, sering tidak diinginkan terjadi. Perlu diperhatikan bahwa karena 

struktur berubah bentuk secara berlebihan, tidak harus berarti struktur 

tersebut tidak stabil. Defleksi atau defomasi besar dapat diasosiasikan 

dengan struktur yang tidak aman, tetapi hal ini tidak selalu demikian. 

Deformasi dikontrol oleh kekakuan struktur. Kekakuan sangat 

bergantung pada jenis, besar, dan distribusi bahan pada struktur. 

Seringkali diperlukan elemen struktur yang lebih banyak untuk 

mencapai kekakuan yang diperlukan daripada syarat kekuatan 

struktur. 

Untuk melihat tingkat keamanan struktur atas terhadap 

perbedaan penurunan, menurut Skempton dan MacDonald (1956) 

mendifinisikan 2 persyaratan yakni angular distorsion (Δ/L) dan 

perbedaan penurunan kolom maksimum (Δmax). 

Angular distorsion (Δ/L) didefinisikan sebagai perbedaan 

penurunan antara 2 (dua) kolom dibagi dengan jarak as ke as kolom. 

Berdasarkan studi yang dilakukan, retakan dinding pasangan bata 

pada struktur bangunan terjadi bila Δ/L melebihi 1/300. Kerusakan 

struktur pada kolom dan balok terjadi bila Δ/L melebihi 1/150. 

Sedangkan perbedaan penurunan kolom maksimum (Δmax) 

didefinisikan sebagai selisih penurunan terbesar dan terkecil yang 

terjadi pada sebuah bangunan. Retakan dinding pasangan bata pada 

struktur bangunan terjadi bila Δmax melebihi 32 mm. Kedua kriteria ini 

berlaku untuk gedung struktur baja dan beton bertulang dengan 

dinding pasangan bata tanpa pengaku diagonal.  
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Menurut Sowers (1962) untuk struktur yang fleksibel seperti 

struktur baja dan pondasi yang kaku mampu menahan nilai yang lebih 

besar dari penurunan total dan perbedaan penurunan yang terjadi. 

Dalam Muir Wood (2004), Burland dan Wroth menunjukkan 

bahwa indikator yang berpengaruh tehadap kemungkinan terjadinya 

beda penurunan (differential settlement) dapat diketahui dengan 

memperkirakan regangan tarik maksimum yang dapat terjadi dalam 

struktur kemudian membandingkan regangan tarik kritis yang berbeda 

dengan panjang L dan tinggi H. Balok diasumsikan terbuat dari bahan 

elastis dengan modulus elastisitas E dan modulus geser G. 

Timoshenko dan Goodier (1970) menunjukkan bahwa rasio defleksi 

dengan P merupakan beban terpusat pada balok  adalah: 

∆

𝐿
=

𝑃𝐿2

48𝐸𝐼
(1 +

18𝐸𝐼

𝐿2𝐻𝐺
)    (2.21) 

Sedangkan batasan nilai rasio defleski Δ/L (ditafsirkan dari nilai-nilai 

yang dikutip oleh IStructE et al (1989) adalah : 

 

Tabel 2.4 Batasan nilai rasio Δ/L  

Stuctural type Damage Δ/L 

Framed buildings Sructural damage 1/500 – 

1/300 

Framed buildings Cracking in walls 1/1000 

Reinforced load-bearing 

walls 

Sructural damage 1/300 

Reinforced load-bearing 

walls 

Cracking 1/1000 

Unreinforced load-bearing 

walls 

Visible cracking 

(sagging) 

1/2500 – 

1/1250 

Unreinforced load-bearing 

walls 

Visible cracking 

(hogging) 

1/5000 – 

1/2500 
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BAB III 

METODOLOGI  

 

3.1. Pengumpulan Data Penyelidikan Tanah 

Pekerjaan penyelidikan tanah telah dilakukan di Jalan Dr. Cipto No.115 

D, Semarang pada tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Laboratorium Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro meliputi pekerjaan sondir mesin 

dan penggambaran grafik cone resistance, local friction, total friction (JHP), 

friction ratio (FR), serta penyelidikan di laboratorium.  

1) Penyelidikan Lapangan 

Penyelidikan di lapangan berupa sondir dan boring, dengan denah titik 

sondir dan boring pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Sketsa lokasi pembangunan gedung BNI 46 di Jl. Dr. Cipto 

Semarang 

 

a) Penyelidikan Sondir 

Pada sondir alat yang dipergunakan adalah sondir mesin hydraulis type 

Dutch Cone Penetrometer dengan kapasitas 10 ton dan tahanan konus 

(Cone Resistance) maximum qc = 700 kg/cm2. 

Banyaknya titik ada 3 (tiga) yaitu titik SM.1, SM.2, dan SM.3 yang 

letaknya seperti gambar Gambar 3.1. 
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Titik Sondir SM.1 

 

 

Gambar 3.2 Data Sondir SM.1 
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Untuk titik sondir SM.1, kedalaman yang dapat dilaksanakan sampai 

kedalaman -33,00 meter dari permukaan tanah setempat dengan 

tahanan konus (Cone Resistance) qc = 90,0 kg/cm2 dan total tahanan 

pelekat/geser (total frictions) JHP =2064,0 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari -1,00 meter sampai -3,80 meter terdapat lapisan 

tanah lempung dengan konsistensi lunak dengan tahanan konus (Cone 

Resistance) antara qc = 4,0 kg/cm2 sampai qc = 10,0 kg/cm2. 

Kedalaman -4,00 meter sampai -8,00 meter terdapat lapisan lensa pasir 

sangat lepas sampai medium padat dengan tahanan konus (Cone 

Resistance) antara qc = 14,0 kg/cm2 sampai qc = 50,0 kg/cm2. 

Kedalaman -8,20 meter sampai -22,60 meter terdapat lapisan tanah 

denga konsistensi sangat lunak sampai lunak dengan tahanan konus 

(Cone Resistance) antara qc = 2,0 kg/cm2 sampai qc = 8,0 kg/cm2. 

Kedalaman -22,80 meter sampai -25,60 meter terdapat lapisan tanah 

denga konsistensi kaku dengan tahanan konus (Cone Resistance) antara 

qc = 24,0 kg/cm2 sampai qc = 50,0 kg/cm2. 

Kedalaman -25,80 meter sampai -33,00 meter terdapat lapisan tanah 

denga konsistensi kaku dengan tahanan konus (Cone Resistance) antara 

qc = 54,0 kg/cm2 sampai qc = 90,0 kg/cm2. 
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Titik Sondir SM.2 

 

 

Gambar 3.3 Data Sondir SM.2 
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Untuk titik sondir SM.2, kedalaman yang dapat dilaksanakan sampai 

kedalaman -33,20 meter dari permukaan tanah setempat dengan 

tahanan konus (Cone Resistance) maximum qc = 90,0 kg/cm2 dan total 

tahanan pelekat/geser (total frictions) JHP = 2090,67 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari -1,20 meter sampai -3,20 meter terdapat tanah 

lempung dengan konsistensi sangat lunak sampai lunak dengan tahanan 

konus (Cone Resistance) antara qc = 2,0 kg/cm2 sampai qc = 6,0 kg/cm2. 

Kedalaman -3,40 meter sampai -7,60 meter terdapat lapisan lensa pasir 

sangat lepas sampai medium dengan tahanan konus (Cone Resistance) 

antara qc = 14,0 kg/cm2 sampai qc = 50,0 kg/cm2. 

Kedalaman -7,80 meter sampai -22,00 meter terdapat lapisan tanah 

lempung dengan konsistensi sangat lunak sampai lunak dengan tahanan 

konus (Cone Resistance) antara qc = 2,0 kg/cm2 sampai qc = 10,0 

kg/cm2. 

Kedalaman -22,20 meter sampai -33,20 meter terdapat lapisan tanah 

denga konsistensi kaku sampai sangat kaku dengan tahanan konus 

(Cone Resistance) antara qc = 24,0 kg/cm2 sampai qc = 90,0 kg/cm2. 
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Titik Sondir SM.3 

 

 

Gambar 3.4 Data Sondir SM.3 
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Untuk titik sondir SM.3, kedalaman yang dapat dilaksanakan sampai 

kedalaman -32,60 meter dari permukaan tanah setempat dengan 

tahanan konus (Cone Resistance) maximum qc = 90,0 kg/cm2 dan total 

tahanan pelekat/geser (total frictions) JHP =2181,33 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari -1,20 meter sampai -4,20 meter terdapat tanah 

lempung dengan konsistensi lunak dengan tahanan konus (Cone 

Resistance) antara qc = 4,0 kg/cm2 sampai qc = 6,0 kg/cm2. 

Kedalaman -4,40 meter sampai -7,20 meter terdapat lapisan lensa pasir 

sangat lepas sampai lepas dengan tahanan konus (Cone Resistance) 

antara qc = 12,0 kg/cm2 sampai qc = 30,0 kg/cm2. 

Kedalaman -7,40 meter sampai -22,60 meter terdapat lapisan tanah 

lempung dengan konsistensi sangat lunak sampai lunak dengan tahanan 

konus (Cone Resistance) antara qc = 2,0 kg/cm2 sampai qc = 10,0 

kg/cm2. 

Kedalaman -22,80 meter sampai -32,60 meter terdapat lapisan tanah 

denga konsistensi kaku sampai sangat kaku dengan tahanan konus 

(Cone Resistance) antara qc = 24,0 kg/cm2 sampai qc = 90,0 kg/cm2. 

 

b) Penyelidikan Bor Mesin 

Banyaknya titik pada penyelidikan boring ini ada 2 (dua), yaitu BH-1  

dengan muka air tanah 4,5 meter dan BH-2 dengan muka air tanah 5 

meter. 
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Titik bor BH-1 dengan muka air tanah 4,5 meter: 

 

Gambar 3.5 Data Boring BH-1 kedalaman 0.00 sampai -29.45 meter 
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Gambar 3.6 Data Boring BH.1 kedalaman -29.45 sampai -60.00 

meter 
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 Kedalaman 0.00 sampai -3.00 meter, didapatkan lempung kepasiran 

material urugan, berwarna coklat, dan bersifat lunak. 

 Kedalaman -3.00 sampai -8.50 meter, berupa pasir, berwarna abu-

abu, bersifat lepas, mengandung cangkang, dan ketebalannya 5.50 

meter. 

 Kedalaman -8.50 meter sampai-16.45 meter, berupa lempung 

kelanauan, berwarna abu-abu, bersifat sangat lunak sampai lunak, 

mengandung humus, dengan ketebalan 7.95 meter. 

 Kedalaman -16.45 sampai -24.00 meter, didapatkan lempung 

kelanauan, berwarna abu-abu, bersifat teguh, mengandung pasir 

halus dan ketebalannya 7.55 meter. 

 Kedalaman -24.00 sampai -29.45 meter, berupa lempung kepasiran, 

berwarna abu-abu kekuningan, bersifat sangat kaku, dan 

ketebalannya 5.45 meter. 

 Kedalaman -29.45 sampai -32.20 meter, berupa lempung, berwarna 

hitam, mengandung pasir, bersifat sangat kaku, dan ketebalannya 

3.15 meter. 

 Kedalaman -32.20 sampai -34.20 meter, berupa pasir kelempungan, 

berwarna abu-abu kecoklatan, bersifat padat. 

 Kedalaman -34.20 sampai -47.50 meter, berupa lempung, berwarna 

abu-abu kecoklatan, bersifat kaku sampai sangat kaku, dan 

ketebalannya 13.30 meter. 

 Kedalaman -47.50 sampai -60.45 meter, berupa lempung kelanauan, 

berwarna abu-abu kekuningan, bersifat sangat kaku sedikit pasir 

halus dan kerikil, dan ketebalannya 12.95 meter. 
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Titik bor BH-2 dengan muka air tanah -5 meter: 

 

 

Gambar 3.7 Data Boring BH-2 kedalaman 0.00 sampai -30.00 meter 
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Gambar 3.8 Data Boring BH-2 kedalaman -30.00 sampai -60.00 meter 
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 Kedalaman 0.00 sampai -1.00 meter, didapatkan pasir, merupakan 

tanah urugan, berwarna coklat kemerahan, dan mengandung krakal. 

 Kedalaman -1.00 sampai -2.00 meter, berupa lempung, berwarna 

coklat keabu-abuan, bersifat lunak, dan ketebalannya 1.00 meter. 

 Kedalaman -2.00 sampai -8.00 meter, berupa pasir, berwarna abu-

abu kecoklatan, bersifat lepas sampai setengah padat, mengandung 

cangkang, dan ketebalannya 6.00 meter. 

 Kedalaman -8.00 sampai -21.80 meter, berupa lempung, berwarna 

abu-abu, bersifat sangat lunak sampai lunak, dan ketebalannya 13.30 

meter. 

 Kedalaman -21.80 sampai -26.00 meter, berupa pasir, berwarna abu-

abu, bersifat padat, dan ketebalannya 4.20 meter. 

 Kedalaman -26.00 sampai -30.00 meter, berupa lempung kepasiran, 

berwarna coklat kehitaman, bersifat kaku sampai sangat kaku, dan 

ketebalannya 4.00 meter. 

 Kedalaman -30.00 sampai -31.00 meter, berupa pasir kelempungan, 

berwarna coklat, bersifat padat, mengandung kerikil, dan 

ketebalannya 1.00 meter. 

 Kedalaman -31.00 sampai -33.90 meter, berupa pasir, berwarna 

coklat keabu-abuan, bersifat setengah padat dan ketebalannya 2.90 

meter. 

 Kedalaman -33.90 sampai -40.00 meter, berupa lempung kepasiran, 

berwarna hitam, bersifat kaku, mengandung sedikit kerikil, dan 

ketebalannya 6.10 meter. 

 Kedalaman -40.00 sampai -44.50 meter, berupa lempung, berwarna 

abu-abu kecoklatan, bersifat sangat kaku, dan ketebalannya 4.50 

meter. 

 Kedalaman -44.50 sampai -60.45 meter, berupa lempung kelanauan, 

berwarna abu-abu kecoklatan, bersifat sangat kaku, mengandung 

sedikit pasir halus, dan ketebalannya 15.95 meter. 
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2) Penyelidikan Laboratorium 

Penyelidikan di laboratorium terdiri dari : direct shear test, percobaan 

kekuatan tekan bebas (unconfined comp. strenght), dan consolidation test.  

a) Direct Shear Test 

Tabel 3.1 Direct Shear Test 

BH.I BH.II 

Depth (m) C (kg/cm2) ø (°) C (kg/cm2) ø (°) 

-04.50 - 05.00 0.05 25 0.03 23 

-09.50 - 10.00 0.10 7 0.11 6 

-14.50 - 15.00 0.11 8 0.13 7 

-19.50 - 20.00 0.13 9 0.14 9 

-24.50 - 25.00 0.32 18 0.14 28 

-29.50 - 30.00 0.33 19 0.28 18 

-34.50 - 35.00 0.34 16 0.32 19 

-39.50 - 40.00 0.30 17 0.36 18 

-44.50 - 45.00 0.34 14 0.34 20 

-49.50 - 50.00 0.33 15 0.33 17 

-54.50 - 55.00 0.31 18 0.32 20 

-59.50 - 60.00 0.34 18 0.36 20 

 

b) Percobaan Kekuatan Tekan Bebas (Unconfined comp. strength) 

Tabel 3.2  Percobaan Kekuatan Tekan Bebas (Unconfined comp. 

strength) 

BH-1 

Depth (m) qu (kg/cm2) Cu (kg/cm2) Sensitivity 

-19.50 – 20.00  0.2996 0.1498 1.2872 

-24.50 – 25.00  1.7988 0.8994 3.3156 

-30.00 – 34.00  1.865 0.9325 1.4891 

BH-2 

-34.00 – 35.00  2.9327 1.4664 2.5947 

-49.50 – 50.00  1.6056 0.8028 2.7378 

-59.50 – 60.00  1.8024 0.9012 1.9043 
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c) Consolidation Test 

 

(a) BH.1 Depth : -09.50 – 10.00 meter 
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(b) BH.1 Depth : -14.50 – 15.00 meter 
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 (c) BH.1 Depth : -24.50 – 25.00 meter 
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 (d) BH.II Depth : -09.50 –10.00 meter 
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 (e) BH.II Depth : -14.50 – 15.00 meter 
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 (f) BH.II Depth : -19.50 – 20.00 meter 

Gambar 3.9 Consolidation Test 
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3.2. Pengumpulan Gambar Struktur Eksisting 

Gambar gedung BNI Dr. Cipto Semarang yang terletak di Jalan Dr. Cipto 

No.115 D, Semarang diperoleh dari PT. Pola Dwipa sebagai konsultan 

pengawas. Berikut Gambar Denah Pondasi dan Keyplan Struktur gedung BNI 

Dr. Cipto Semarang disajikan pada Gambar 3.10 sampai dengan Gambar 

3.22. 

  



G
am

bar 3.10 D
enah L

antai 1
III - 22



G
am

bar 3.11 D
enah L

antai 2 
III - 23



G
am

bar 3.11 D
enah L

antai 2
III - 23

G
am

bar 3.12 D
enah L

antai 3
III - 24



G
am

bar 3.13 D
enah L

ntai 4
III - 25



G
am

bar 3.14 D
enah L

antai 5
III - 26



G
am

bar 3.15 D
enah L

ntai A
tap

III - 27



III - 28 
 

 

Gambar 3.16 Denah Pondasi KSLL 
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Gambar 3.17 Potongan A (atas) dan Potongan B (bawah) 
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Gambar 3.18 Potongan C (atas) dan Potongan D (bawah) 
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Gambar 3.19 Detail Pondasi KSLL   
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Gambar 3.20 Tampak Depan 
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Gambar 3.21 Tampak Samping Kanan 
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Gambar 3.22 Potongan A-A  
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3.3. Mutu Material  

3.3.1. Jenis Material Beton 

Berat jenis beton bertulang adalah 2400 kg/m3. Mutu beton (fc’) yaitu 

berdasarkan kekuatan silinder tekan umur 28 hari. Mutu beton (fc’) 

yang digunakan dalam pembangunan gedung BNI Dr. Cipto Semarang 

adalah fc’ 19.04 MPa atau K-225. 

3.3.2. Jenis Material Tulangan 

Material tulangan yang digunakan dalam gedung BNI 46 Dr. Cipto 

Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Mutu Besi Tulangan 

Elemen Mutu Tegangan Leleh 

Tulangan Ulir (D) BJTD 39 (Deformed) fy = 390 Mpa 

Tulangan Polos () BJTD 24 (Undeformed) fy = 240 Mpa 

 

3.4. Pengukuran Deformasi di Lapangan 

Data pengukuran deformasi didapatkan berdasarkan monitoring 

penurunan elevasi proyek gedung BNI 46 Semarang yang telah dilakukan oleh 

PT. Pola Dwipa dan PT. Hutama Karya (Persero). Adapun data pengukuran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

3.4.1. Monitoring Penurunan Pondasi KSLL oleh PT. Pola Dwipa 

 

Gambar 3.23 Terjadi keretakan pada pasangan dinding bata pada balok 

As C4-B4 
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Gambar 3.24 Konfigurasi kolom-balok rib pondasi KSLL dan beban yang bekerja  
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Gambar 3.25 Laju penurunan hasil pengukuran di lapangan pada kolom 

As E 

 

Tabel 3.4 Beda penurunan antar kolom untuk pengukuran 21/11/2006 

Kolom L (cm) Δ (cm) Δ / L  Δ / L < 1/300 Δ / L < 1/150 

As E1-E2 600 1.8 0.0030 OK OK 

As E2-E3 800 1.3 0.0016 OK OK 

As E3-E4 800 1.2 0.0015 OK OK 

As E4-E5 600 1.7 0.0028 OK OK 

As F3-E3 700 2 0.0029 OK OK 

As E3-D3 800 0.7 0.0009 OK OK 

As D3-C3 700 2.6 0.0037 > 1/300 OK 

As C3-B3 800 4.9 0.0061 > 1/300 OK 

As B3-A3 800 3.2 0.0040 > 1/300 OK 
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3.4.2. Monitoring Penurunan Pondasi KSLL oleh PT. Hutama Karya (Persero) 

 

      Gambar 3.26 Denah Pondasi KSLL Gedung BNI 46 Semarang 
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Tabel 3.5 Penurunan Kumulatif Pondasi KSLL 
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3.5. Permodelan Struktur dengan Program Software SAP 2000 v.10 

Material yang digunakan pada struktur ini adalah beton bertulang, 

dengan beban analisis adalah beban mati dan beban hidup yang bekerja pada 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang. Gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang 

terdiri dari struktur bawah dan struktur atas. Struktur atas terdiri dari lantai 

dasar hingga top wall, sedangkan struktur bawah adalah pondasi KSLL. 

 Adapun elevasi setiap lantai untuk struktur atas adalah : 

Tinggi lantai dasar ke lantai 1   = 3.60 meter 

Tinggi lantai 1 ke lantai 2   = 4.80 meter 

Tinggi lantai 2 ke lantai 3   = 4.40 meter 

Tinggi lantai 3 ke lantai 4   = 4.40 meter 

Tinggi lantai 4 ke lantai 5   = 4.40 meter 

Tinggi lantai 5 ke lantai atap   = 4.40 meter 

Tinggi atap ke top wall    = 3.30 meter 

Struktur bawah terdiri dari : 

Balok rib : 

 15 x 90 cm 

 18 x 450 cm 

 15 x 150 cm 

 12 x 130 cm 

 10 x 90 cm 

 15 x 180 cm 

 15 x 170 cm 

 15 x 220 cm 

 12 x 180 cm 

Pelat KSLL = 15 cm 
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Gambar 3.27 Permodelan struktur gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang 

 

Tabel 3.6 Beban Mati dan Beban Hidup berdasarkan fungsi ruang 

Fungsi Ruang 
Beban Mati 

(kg/m2) 

Beban Hidup 

(kg/m2) 

Tangga 100 300 

Parkir motor 150 400 

Ruang pelatihan, Gudang, dan Ruang arsip 150 750 

Ruang serbaguna, Ruang Rapat, dan Lobi 150 500 

Atap  100 200 

 

3.6. Bagan alir  

Dalam melakukan analisis dilakukan metodologi atau tahapan-tahapan 

untuk menentukan hasil yang sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak 

dicapai. Metodologi ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : 
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a) Tahap 1 

Mencari data-data pembangunan gedung yang meliputi data 

penyelidikan tanah, gambar-gambar eksisting struktur, mutu material 

pekerjaan konstruksi, dan mencari data pengukuran deformasi di lapangan. 

Data ini telah diperoleh sebelum penulisan proposal Tugas Akhir. 

 

b) Tahap 2 

Memodelkan struktur gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang dengan 

program software SAP 2000 v.10, menganalisis pengukuran deformasi di 

lapangan yang telah diperoleh dan membandingkannya dengan deformasi 

hasil dari program software SAP 2000 v.10. Apabila pola perilaku 

deformasi yang terjadi pada permodelan struktur pondasi KSLL tidak sesuai 

dengan pola perilaku deformasi yang terjadi di lapangan maka dilakukan 

perbaikan model struktur, namun apabila pola perilaku deformasi yang 

terjadi pada permodelan struktur pondasi KSLL sesuai dengan pola perilaku 

deformasi yang terjadi di lapangan maka dapat dilanjutkan ke tahap 3. 

 

c) Tahap 3 

Setelah pola perilaku deformasi yang terjadi pada permodelan struktur 

pondasi KSLL dan pola perilaku deformasi yang terjadi di lapangan telah 

sesuai, selanjutnya dilakukan permodelan Plaxis 3D Foundation sebagai 

analisis geoteknik untuk mengetahui nilai deformasi struktur pondasi KSLL 

dimana beban yang bekerja didapatkan dari output program SAP 2000 v.10, 

dari permodelan plaxis 3D didapatkan nilai deformasi yang terjadi pada 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang. Setelah mengetahui nilai deformasi 

struktur pondasi KSLL kemudian dilakukan pengecekan terhadap 

serviceability struktur pondasi KSLL, dari pengecekan tersebut didapatkan 

kesimpulan apakah nilai deformasi pondasi KSLL masih dalam 

serviceability atau melebihi serviceability yang ada. 
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Gambar 3.28 Bagan Alir Analisis Deformasi Pondasi KSLL 

  

Gambar 3.28 Bagan Alir Analisis Deformasi Pondasi KSLL 
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BAB IV 

ANALISIS STRUKTUR 

 

4.1. Hasil 

4.1.1. Permodelan Struktur gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang dengan SAP 

2000 v.10 

a. Geometri 

Geometri gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.1 Geometri Permodelan Struktur  

 

b. Mutu Material 

Material yang digunakan pada struktur gedung BNI 46 Dr. Cipto 

Semarang adalah beton bertulang, dengan mutu material sebagai berikut: 

 Berat jenis beton bertulang adalah 2400 kg/m3.  

 Mutu beton (fc’) adalah fc’ 19.04 MPa atau K-225. 
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 Tulangan ulir mutu BJTD 39 (Deformed) dengan nilai tegangan leleh 

fy = 390 Mpa dan tulangan polos mutu BJTD 24 (Undeformed) dengan 

nilai tegangan leleh fy = 240 Mpa. 

 Modulus Elastisitas (E) adalah 

E = 4700𝑥√fc’ 

= 4700𝑥√19.04  

 = 19879.4 Mpa 

 

c. Dimensi Penampang Elemen 

Gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang terdiri dari struktur bawah dan 

struktur atas. Struktur atas terdiri dari lantai dasar hingga top wall, 

sedangkan struktur bawah adalah pondasi KSLL. Adapun struktur atas 

sendiri memiliki dimensi sebagai berikut: 

 Balok : 

Tabel 4.1 Jenis balok 

Jenis balok (cm) Jenis balok (cm) Jenis balok (cm) 

B0 – 40 x 80 B5 – 25 x 65 BA2 – 15 x 30 

B1 – 30 x 70 B6 – 30 x 60 BA3 – 30 x 50 

B2 – 30 x 65 B7 – 20 x 65 BA4 – 30 x 65 

B3 – 30 x 75 BA1 – 20 x 40 BA5 – 30 x 60 

B4 – 30 x 50   

 

 Kolom :  

Tabel 4.2 Jenis kolom 

Jenis kolom (cm) Jenis kolom (cm) Jenis kolom (cm) 

K2A – 60 x 60 K2 – 60 x 60 K6 – 25 x 70 

K4A – 65x 65 K3 – 40 x 40 K7 – 30 x 70 

K5A – 40 x 80 K4 – 30 x 70 KL – 20 x 20 

K5B – 40 x 80 K5 – 40 x 80 KL2 – 35 x 35 

K1 – 80 x 80   
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 Pelat 

 Pelat tebal 10 cm = Dak paling atas 

 Pelat tebal 13 cm = Pelat lantai 2 hingga dak lantai 6 

 Pelat tebal 20 cm = Pelat tangga 

 Pelat tebal 30 cm = Shear wall pada ruang khasanah 

 

Sedangkan untuk struktur bawah terdiri dari balok rib dan pelat KSLL, 

dimensi balok rib dan pelat KSLL adalah sebagai berikut: 

 Balok rib: 

Tabel 4.3 Jenis balok rib 

Jenis balok rib (cm) Jenis balok rib (cm) 

RIB 18 x 450 RS1A 15 x 180 

RK1 15 x 150 RS1B 15 x 170 

RK2 12 x 130 RS1C 15 x 220 

RP 10 x 90 RS2 12 x 180 

 

 Pelat KSLL tebal  = 15 cm 

Tumpuan struktur digunakan pegas sebagai perletakan pondasi KSLL, 

karena pondasi KSLL adalah pondasi dangkal yang langsung menumpu di 

atas tanah. Kekakuan pegas disesuaikan dengan kekakuan tanah di lokasi 

dimana KSLL akan digunakan. Kekakuan pegas dapat dihitung 

berdasarkan modulus subgrade (ks). 

ks = 120 x qa 

dimana untuk nilai qa  dapat dicari dengan rumus :  

qa   = qc/40 

qa  = kapasitas dukung ijin netto dalam kg/cm2 

qc  = nilai rata-rata qc dari kedalaman Df  + 0.5B hingga Df  + 2B dalam 

kg/cm2 

B  = lebar pondasi telapak (dalam meter) 

Df  = kedalaman pondasi telapak. 
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Lebar pondasi (B) = 28 meter, maka lapisan tanah yang penting untuk 

ditinjau dalam studi ini adalah sedalam Df = Elevasi dasar pondasi + 2.0 

B = -4.5 + 2.0 x 28 = -60.5 meter, namun karena kedalaman maksimal titik 

sondir 1, titik sondir 2, dan titik sondir 3 adalah -33.60 meter, -33.20 meter, 

dan -32.60 meter, maka diambil nilai qc terkecil dari tiga titik sondir pada 

kedalaman -32.60 m. 

Nilai qc pada kedalaman -32.60 m adalah: 

qc sondir 1 = 38.00 kg/cm2 

qc sondir 2 = 38.00 kg/cm2 

qc  sondir 3 = 45.00 kg/cm2 

qc terkecil = 38.00 kg/cm2 

qa = 
qc terkecil

40
 

  = 
38.00 

40
  = 0.95 kg/cm2 = 95 kN/m2 

ks = 120 x qa 

  = 120 x 95 = 11400 kN/m3 

Langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan beban yang akan di 

analisis. Beban yang bekerja pada gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang 

adalah berat sendiri bangunan, beban mati, dan beban hidup berdasarkan 

SNI 1727:2013. 

Tabel 4.4 Beban mati dan beban hidup yang bekerja 

Fungsi Ruang 
Beban Mati 

(kg/m2) 

Beban Hidup 

(kg/m2) 

Tangga 100 300 

Parkir motor 150 400 

Ruang pelatihan, Gudang, dan Ruang 

arsip 
150 750 

Ruang serbaguna, Ruang Rapat, dan 

Lobi 
150 500 

Atap  100 200 

 

Setelah menginput mutu material, membuat dimensi balok, kolom dan 

pelat, serta menginput beban, kemudian memodelkan gedung BNI 46 Dr. 
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Cipto Semarang. Untuk mengetahui momen kolom dan balok yang terjadi 

pada struktur atas dengan pondasi KSLL kita juga perlu memodelkan 

struktur atas dengan dengan tumpuan jepit sebagai pembandingnya. 

 

 

Gambar 4.2 Permodelan struktur SAP 2000 v.10 dengan tumpuan jepit 

 

 

Gambar 4.3 Permodelan struktur SAP 2000 v.10 dengan tumpuan spring 
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4.1.2. Deformasi Pondasi KSLL dengan Permodelan SAP 2000 v.10 

 

Gambar 4.4 Deformasi pondasi KSLL dengan beban mati (DL) 

satuan dalam meter 

 

Gambar 4.5 Deformasi pondasi KSLL dengan beban mati + beban 

hidup (DL+LL) satuan dalam meter
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4.1.3. Momen dan Gaya Geser pada Tumpuan Jepit dan Tumpuan Spring 

 

 F     E            D    C           B                  A             A0 

Gambar 4.6 Momen kolom dan balok as 4 beban mati (DL) pada tumpuan jepit satuan dalam ton.m 
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F     E             D     C            B         A           A0 

Gambar 4.7 Momen kolom dan balok as 4 beban mati (DL) pada tumpuan spring satuan dalam ton.m 
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F         E                  D           C                    B                 A        A0 

   Gambar 4.8 Momen kolom dan balok as 4 beban mati + beban hidup (DL+LL) pada tumpuan jepit satuan dalam ton.m 



IV- 10 
 

 

F      E               D        C                 B             A         A0 

Gambar 4.9 Momen kolom dan balok as 4 beban mati + beban hidup (DL+LL) pada tumpuan spring satuan dalam ton.m  
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  F       E               D       C              B            A       A0 

 Gambar 4.10 Gaya geser kolom dan balok as 4 beban mati (DL) pada tumpuan jepit satuan dalam ton 
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 F      E              D     C             B        A              A0 

         Gambar 4.11 Gaya geser kolom dan balok as 4 beban mati (DL) pada tumpuan spring satuan dalam ton 
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F          E                   D            C          B                  A       A0 

       Gambar 4.12 Gaya geser kolom dan balok as 4 beban mati + beban hidup (DL+LL) pada tumpuan jepit satuan dalam ton 
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  F       E               D       C               B           A                  A0 

    Gambar 4.13 Gaya geser kolom dan balok as 4 beban mati + beban hidup (DL+LL) pada tumpuan spring satuan dalam ton
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4.1.4. Permodelan Geoteknik dengan Plaxis 3D Foundation 

Tahapan analisis dengan Plaxis 3D Foundation dilakukan dengan 

urutan sebagai berikut: 

1. Geometri 

Model geometri berupa pondasi KSLL sesuai dengan ukuran di 

lapangan 47 x 28 m, seperti terlihat pada Gambar 4.14 

 

 

Gambar 4.14 Tampak Atas 

 

2. Membuat Masukan 

Untuk memulai input data pada Plaxis, langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

 Pengaturan umum 

Langkah pertama dalam setiap analisis adalah mengatur 

parameter dasar dari model elemen hingga. Hal ini dilakukan 

dalam jendela General setting. Pengaturan ini meliputi deskripsi 
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permasalahan, satuan dasar, dan ukuran bidang gambar (lihat 

Gambar 4.15). 

 

 

Gambar 4.15 Jendela general setting dengan (atas) tab project dan 

(bawah) tab dimensions  

 

 Bidang Kerja 

Bidang kerja adalah lapisan horizontal dengan koordinat 

yang berbeda, dimana obyek struktural, beban, dan tahapan 
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konstruksi dapat ditentukan. Bidang kerja dibutuhkan pada setiap 

tingkat dimana sebuah diskontinuitas pada geometri atau beban 

terjadi pada situasi awal atau pada proses konstruksi. Mereka 

ditentukan pada jendela workplanes. Jendela ini dapat dibuka 

dengan tombol workplanes, terletak pada toolbar sebelah kiri dari 

kotak kombo workplanes atau dari pilihan workplanes pada menu 

geometry. Salah satu workplanes secara otomatis dibuat pada 

y=0.0 (lihat Gambar 4.16) 

 

 

Gambar 4.16 Jendela workplanes 

 

 Kontur Geometri 

Pembentukan obyek-obyek tertentu, seperti: garis (line), 

lantai (floor), dinding (wall), dan sebagainya, dapat juga 

menggunakan tombol pada toolbar atau dengan memilihnya dari 

menu geometry. Untuk proyek baru, tombol geometry line akan 

langsung diaktifkan. Jika tidak maka pilihan ini dapat diaktifkan 

dari toolbar kedua atau dari menu geometry (lihat Gambar 4.17). 
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Gambar 4.17 Kontur geometri dan beban 

 

 Beban  

Sub menu loads memuat pilihan-pilihan untuk memberikan 

beban merata, beban garis, dan beban titik dalam model geometri. 

Beban yang bekerja pada pondasi KSLL adalah beban terpusat 

pada kolom tiap as, dimana beban tersebut didapatkan dari 

perhitungan hasil program SAP 2000 v.10. 

 

Tabel 4.5 Beban hasil perhitungan program SAP 2000 v.10 

JOINT 
DL+LL 

(kN) 
DL (kN) JOINT DL+LL (kN) 

DL 

(kN) 

A02 512,07 454,81 C2 2900,91 2233,36 

A03 664,95 564,80 C3 2650,42 1969,42 

A04 526,77 436,58 C4 3403,03 1872,49 

A05 325,94 282,60 C5 1734,12 1392,44 

A12 464,97 399,90 D1 2328,34 1950,31 

A13 546,72 424,14 D2 3043,07 2241,48 

A14 452,58 325,41 D3 2980,52 2201,66 

A15 323,88 258,55 D4 3403,03 2803,40 

A1 415,43 336,46 D5 51,94 40,93 

A2 1602,77 1254,93 E1 2718,62 2255,39 

A3 1549,16 1112,35 E2 3515,76 2689,32 

A4 1330,40 919,66 E3 2981,39 2200,67 

A5 1011,21 765,26 E4 3303,47 2727,52 

B1 434,92 342,74 E5 2187,38 1888,08 

Beban 

Terpusat 

Pelat KSLL 

Balok Rib 
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B2 1602,81 1191,32 F1 1892,66 1676,52 

B3 1197,91 749,29 F2 2308,16 1916,12 

B4 1275,38 823,62 F3 1987,06 1540,54 

B5 1285,65 966,26 F4 1749,19 1364,20 

C1 844,55 756,29 F5 1152,62 977,11 

 

 Lubang Bor (Boreholes) 

Semua informasi struktur pada geometri dalam arah vertikal 

telah dimasukkan menggunakan workplanes. Informasi pada 

lapisan-lapisan tanah dan muka air dimasukkan dalam suatu cara 

yang berbeda, yaitu menggunakan boreholes. Boreholes terletak 

pada bidang gambar dimana informasi pada lokasi lapisan tanah 

dan muka air diberikan. Untuk mendefinisikan boreholes pilih 

tombol boreholes dari toolbar geometri. 

Berdasarkan hasil penyelidikan Lab. Mekanika Tanah 

Jurusan Teknik Sipil – Universitas Diponegoro dihasilkan 

stratifikasi tanah pada lokasi proyek gedung BNI 46 Dr. Cipto 

Semarang seperti pada Tabel 4.7 Dengan lebar pondasi (B) = 28 

meter, maka lapisan tanah yang penting untuk ditinjau dalam 

studi ini adalah sedalam Df = Elevasi dasar pondasi + 2,0 B = -

4.5 + 2.0 x 28 = -60.5 meter atau hingga lapisan ke-6. Korelasi 

parameter tanah diambil dari Muni Budhu yaitu: 

 

Tabel 4.6 Korelasi parameter tanah 

 

 



IV- 20 
 

 

Sehingga nilai korelasi parameter tanah untuk analisis 

geoteknik dengan permodelan Plaxis 3D Foundation berdasarkan 

hasil penyelidikan tanah pada gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Resume Hasil Penyelidikan Tanah 

Lapi-

san 

Kedalaman 

(meter) 

Jenis 

Tanah 

qc Sondir 

(kg/cm2) 

N-

SPT 

Soil Properties 

1. 0.00 – 4.00 

(4 meter) 

Lempung 

Kepasiran 

3 - γb = 1,1 ton/m3 

γsat = 1,15 

ton/m3 

c = 0,09 kg/cm2 

Φ = 6 ° 

E = 1000 kN/m2 

2. 4.00 – 8.00 

(4 meter) 

Pasir 25 10 Muka Air Tanah 

= -5.00 m 

γb = 1,4 ton/m3 

γsat = 1,45 

ton/m3 

c = 0,04 kg/cm2 

Φ = 20 ° 

E = 10000 

kN/m2 

3. 8.00 – 23.00 

(15 meter) 

Lempung 

Kelanauan 

4 2 γb = 1,1 ton/m3 

γsat = 1,17 

ton/m3 

c = 0,10 kg/cm2 

Φ = 7° 

E = 1005 kN/m2 
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4. 23.00 – 

34.00 

(11 meter) 

Lempung 

Kepasiran 

50 28 γb = 1,71 ton/m3 

γsat = 1,72 

ton/m3 

c = 0,28 kg/cm2 

Φ = 15 ° 

E = 10300 

kN/m2 

5. 34.00 – 

47.50 

(13,5 meter) 

Lempung - 23 γb = 1,7 ton/m3 

γsat = 1,71 

ton/m3 

c = 0,28 kg/cm2 

Φ = 15° 

E = 10200 

kN/m2 

6. 47.50 – 

60.00 

(12,5 meter) 

Lempung 

Kelanauan 

- 28 γb = 1,71 ton/m3 

γsat = 1,72 

ton/m3 

c = 0,29 kg/cm2 

Φ = 17 ° 

E = 10300 

kN/m2 

 

 Kumpulan Data Material 

Plaxis 3D Foundation membedakan kumpulan data material 

untuk soil and interfaces (tanah dan antarmuka), beams (balok), 

walls (dinding), floors (lantai), dan springs (pegas). Masukan 

kumpulan data material secara umum dilakukan setelah 

memasukkan seluruh obyek geometri. Sebelum penyusunan 

jaring elemen (mesh), seluruh kumpulan data material harus 

didefiniskan pada seluruh cluster atau struktur. Masukan 
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kumpulan data material dapat dipilih melalui tombol materials 

pada toolbar. 

 

 Penyusunan Jaring Elemen 2D 

Setelah model geometri lengkap dan seluruh informasi 

boreholes telah dimasukkan, disarankan untuk menyusun jaring 

elemen hingga 2D sebelum menyusun jaring elemen 3D secara 

penuh. Plaxis 3D Foundation menyedikan prosedur penyusunan 

jaring elemen yang sepenuhnya dilakukan secara otomatis, 

dimana geometri dari model dibagi menjadi elemen-elemen 

volume dan elemen struktural yang kompatibel. Penyusunan 

jaring elemen akan mengikutsertakan seluruh titik dan garis yang 

ada dalam model geometri, sehingga posisi yang tepat dari 

seluruh lapisan, beban, dan struktur ikut diperhitungkan dalam 

jaring elemen hingga. Untuk menyusun jaring elemen klik tombol 

generate 2D mesh pada toolbar atau pilih pilihan generate 2D 

mesh dari menu mesh. 

 

 

Gambar 4.18 2D mesh generation 

 

 Penyusunan Jaring Elemen 3D 

Setelah penyusunan jaring elemen 2D, model harus diperluas 

menjadi jaring elemen 3D secara penuh. Ini dapat dilakukan 
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dengan memilih tombol generate 3D mesh atau pilihan yang 

sesuai dari menu mesh. Informasi dalam arah vertikal pada batas 

lapisan, tingkat konstruksi, dan perubahan pada geometri telah 

siap dimaukkan menggunakan workplane dan boreholes. Tidak 

ada informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menyusun jaring 

elemen 3D. Jaring elemen 3D dibuat dengan menghubungkan 

sudut-sudut elemen segitiga 2D pada titik-titik yang sesuai dari 

elemen yang sesuai pada workplanes berikutnya.  

 

 

Gambar 4.19 3D mesh generation 

 

3. Melakukan Perhitungan 

Setelah jaring elemen disusun, model elemen hingga telah 

lengkap. Sebelum perhitungan aktual dimulai, tahapan perhitungan 

harus ditentukan. Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai 

berikut: 

 Klik tombol calculation pada toolbar untuk berpindah ke mode 

perhitungan, kemudian pengguna diminta untuk menyimpan data 

dalam hard disk. Klik tombol <yes>. Jendela permintaan berkas 

akan muncul. Masukkan nama file yang sesuai dan klik tombol 

<save>. 

 Sebelum memulai perhitungan aktual, kondisi awal (initial 

condition) harus disusun. Secara umum, kondisi awal terdiri dari 
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konfigurasi geometri awal dan kondisi tegangan efektif awal. 

Ketika sebuah proyek baru telah ditentukan, fase perhitungan 

pertama bernama ‘initial phase’, secara otomatis dibuat dan 

dipilih pada kotak kombo phase list dan jendela phases. Seluruh 

elemen struktural dan beban yang tampil pada geometri awalnya 

secara otomatis tidak aktif, hanya cluster tanah yang aktif. Pada 

Plaxis 3D Foundation dua metode tersedia untuk menyusun 

tegangan awal, yaitu gravity loading dan K0 procedure. Untuk 

menyusun tegangan awal, yaitu K0 procedure, klik tombol 

phases untuk membuka jendela phases. Pada lembar tab general, 

calculation type secara pra pilih diatur pada gravity loading, pilih 

K0 procedure dari kotak kombo calculation type. 

 Untuk mendefinisikan tahapan konstruksi berikutnya, seperti 

aktivasi dan deaktivasi bagian geometri, menerapkan kumpulan 

data material yang berbeda pada cluster atau elemen struktural 

atau mengubah beban, pengguna dapat memilih tombol next 

phase pada toolbar didalam mode calculation. 

 

 

Gambar 4.20 Jendela Phases 
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 Setelah penentuan tahap perhitungan selesai, klik tombol preview 

untuk memeriksa definisi tahapan konstruksi. Pilihan preview 

memungkinkan sebuah pemeriksaan visual secara langsung dari 

situasi yang dihitung sebelum perhitungan dimulai. Setelah 

ditampilkan klik tombol close untuk kembali ke jendela utama. 

Jika situasi tidak memuaskan, klik tombol close dan perbaiki 

situasi pada jendela utama. 

 

 

(a) Kondisi pada tanah awal (intial phases) 

 

 

(b) Kondisi pada saat tanah mengalami penggalian 

(excavation) 
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(c) Kondisi pada saat tanah terbebani balok RIB, pelat KSLL 

dan point load (Loading) 

Gambar 4.21 Tahapan proses calculate 

 

 Sebelum memulai perhitungan, pilihlah dalam satu titik nodal 

pada workplanes untuk membuat plot kurva dengan memilih 

tombol select points for curves. Perhitungan sekarang dimulai. 

Klik tombol calculate pada toolbar. Ini akan memulai proses 

perhitungan. Seluruh fase perhitungan yang ditandai untuk 

perhitungan, ditunjukkan dengan anak panah biru. Selama 

eksekusi perhitungan, sebuah jendela muncul yang memberikan 

informasi tentang kemajuan fase perhitungan aktual. Ketika 

perhitungan berakhir, jendela tertutup dan fokus kembali pada 

jendela utama. Juga phase list diperbaharui, menunjukkan tanda 

centang hijau yang menandakan bahwa perhitungan selesai 

dengan sukses. 
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Gambar 4.22 Tampilan proses analisis 

 

4. Menampilkan Hasil Keluaran 

Setelah perhitungan selesai dilakukan, hasilnya dapat dievaluasi 

dalam program output. Dalam jendela output dapat dilihat 

perpindahan dan tegangan-tegangan yang terjadi di seluruh geometri 

atau pada potongan-potongan tertentu serta gaya-gaya dalam elemen-

elemen struktural. 
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4.1.5. Deformasi Pondasi KSLL dengan Plaxis 3D Foundation  

Deformasi pondasi KSLL yang terjadi dengan menggunakan program 

Plaxis 3D Foundation adalah sebagai berikut: 

 

 
Deformed Mesh Deformed Mesh  

Extreme total displacemenet 361,70*10-3 m  Extreme total displacemenet 772,49*10-3 m  

(a) (b) 

Gambar 4.23 Penurunan pondasi KSLL dengan (a) beban mati (DL) dan 

(b) beban mati + beban hidup (DL+LL) 

 

4.2. Pembahasan 

Dalam merencanakan pondasi KSLL PT. Katama Suryabumi selaku 

pemegang hak paten KSLL mempunyai ketentuan yang dapat dijadikan 

sebagai standar perencanaan, yaitu: 

1. Batasan bentang antar kolom maksimal 8 meter, berdasarkan pengalaman 

bentang lebih dari 8 meter defleksi yang terjadi pada balok rib lebih besar. 

2. Banyaknya lantai berpengaruh terhadap penurunan pondasi KSLL, hal ini 

disebabkan karena beban yang bekerja pada pondasi KSLL juga akan 

bertambah seiring dengan bertambahnya lantai bangunan. 

3. Batasan penurunan pondasi KSLL untuk bangunan gedung adalah 15 cm 

dengan catatan turun serempak seluas area pondasi gedung tersebut. 

Standar yang dipakai dalam penentuan batas penurunan adalah Perda DKI 

Jakarta dan SNI Geoteknik yang masih digodok. 
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4.2.1. Perbandingan Deformasi di Lapangan dengan Permodelan SAP 2000 

v.10 

Skempton dan MacDonald (1956) mendifinisikan 2 persyaratan untuk 

melihat tingkat keamanan struktur atas terhadap perbedaan penurunan yakni 

angular distorsion (Δ/L) dan perbedaan penurunan kolom maksimum 

(Δmax). Kerusakan struktur pada kolom dan balok terjadi bila Δ/L melebihi 

1/150, sedangkan retakan dinding pasangan bata pada struktur bangunan 

terjadi bila Δ/L melebihi 1/300 dan terjadi bila Δmax melebihi 32 mm. 

Monitoring pertama pola penurunan pondasi KSLL di lapangan 

dilakukan pada tahun 2006 oleh PT. Pola Dwipa selaku pengawas proyek 

pembagunan gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang.  

 

 

Gambar 4.24 Laju penurunan hasil pengukuran di lapangan pada kolom 

As E tahun 2006 

 

Monitoring kedua pola penurunan pondasi KSLL di lapangan dilakukan 

pada tahun 2011 oleh PT. Hutama Karya selaku pelaksana proyek 

pembangunan gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang. 
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Tabel 4.8 Penurunan kumulatif pondasi KSLL oleh PT. Hutama Karya 

(Persero) tahun 2011 
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Gambar 4.25 Potongan memanjang dan melintang lendutan pelat 

KSLL di lapangan bulan Juli 2011 dalam satuan meter 

 

Serviceability dari beda deformasi antar kolom dapat diketahui dengan 

rumus:   

Δ/L < 1/300 dan Δ/L < 1/150 

Dimana, Δ = deformasi pada kolom 

        L = bentang antar kolom 

1/300 = 0,0033 

1/150 = 0,0066 

Contoh perhitungan kolom as E5-E4 : 

Diketahui L = 600 cm   

Δ = 40 cm. 

Δ/L kolom as  E5-E4 = 40/600 =0,06667, karena 0,06667 > 0,0033 

dan > 0,0066 maka deformasi pada kolom as  E5-E4 di lapangan tidak 

aman. Untuk perhitungan serviceability dari beda deformasi pada kolom 

selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Serviceability dari beda deformasi antar kolom di lapangan 

bulan Februari 2011 

Kolom AS L (cm) Δ (cm) Δ / L  
Δ / L < 1/500 

- 1/300 

Δ / L < 

1/150 

F5-F4 600 - - - - 

F4-F3 800 - - - - 

F3-F2 800 - - - - 

F2-F1 600 - - - - 

E5-E4 600 40,00 0,06667 NOT OK NOT OK 

E4-E3 800 40,85 0,05106 NOT OK NOT OK 

E3-E2 800 39,35 0,04919 NOT OK NOT OK 

E2-E1 600 37,75 0,06292 NOT OK NOT OK 

D5-D4 600 38,70 0,06450 NOT OK NOT OK 

D4-D3 800 40,25 0,05031 NOT OK NOT OK 

D3-D2 800 - - - - 

D2-D1 600 - - - - 

C5-C4 600 - - - - 

C4-C3 800 - - - - 

C3-C2 800 - - - - 

C2-C1 600 - - - - 

B5-B4 600 27,35 0,04558 NOT OK NOT OK 

B4-B3 800 28,05 0,03506 NOT OK NOT OK 

B3-B2 800 26,90 0,03363 NOT OK NOT OK 

B2-B1 600 25,85 0,04308 NOT OK NOT OK 

A5-A4 600 - - - - 

A4-A3 800 - - - - 

A3-A2 800 19,85 0,02481 NOT OK NOT OK 

A2-A1 600 18,85 0,03142 NOT OK NOT OK 

A15-A14 600 - - - - 

A14-A13 800 - - - - 

A13-A12 800 - - - - 

A12-A11 600 - - - - 

A05-A04 600 - - - - 

A04-A03 800 - - - - 

A03-A02 800 17,40 0,02175 NOT OK NOT OK 

A02-A01 600 15,90 0,02650 NOT OK NOT OK 

F5-E5 700 35,45 0,05064 NOT OK NOT OK 

E5-D5 800 37,90 0,04738 NOT OK NOT OK 

D5-C5 700 - - - - 

C5-B5 800 - - - - 

B5-A5 800 - - - - 
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A5-A15 350 - - - - 

A15-A05 150 - - - - 

F4-E4 700 - - - - 

E4-D4 800 40,80 0,05100 NOT OK NOT OK 

D4-C4 700 - - - - 

C4-B4 800 - - - - 

B4-A4 800 - - - - 

A4-A14 350 - - - - 

A14-A04 150 - - - - 

F3-E3 700 38,95 0,05564 NOT OK NOT OK 

E3-D3 800 40,30 0,05038 NOT OK NOT OK 

D3-C3 700 40,60 0,05800 NOT OK NOT OK 

C3-B3 800 34,25 0,04281 NOT OK NOT OK 

B3-A3 800 24,35 0,03044 NOT OK NOT OK 

A3-A13 350 10,40 0,02971 NOT OK NOT OK 

A13-A03 150 9,00 0,06000 NOT OK NOT OK 

F2-E2 700 - - - - 

E2-D2 800 - - - - 

D2-C2 700 - - - - 

C2-B2 800 - - - - 

B2-A2 800 22,40 0,02800 NOT OK NOT OK 

A2-A12 350 9,45 0,02700 NOT OK NOT OK 

A12-A02 150 8,40 0,05600 NOT OK NOT OK 

F1-E1 700 - - - - 

E1-D1 800 - - - - 

D1-C1 700 - - - - 

C1-B1 800 - - - - 

B1-A1 800 22,30 0,02788 NOT OK NOT OK 

A1-A11 350 9,40 0,02686 NOT OK NOT OK 

A11-A01 150 7,50 0,05000 NOT OK NOT OK 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 serviceability pada bulan Februari tahun 

2011 melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Skempton dan 

MacDonald (1956), melebihi batasan nilai rasio Δ/L yang dikutip oleh 

IStructE et al (1989), serta tidak sesuai dengan ketentuan PT. Katama 

Suryabumi. Maka, perhitungan serviceability yang dihitumg dari beda 

deformasi antar kolom di lapangan bulan Februari tahun 2011 tidak 

aman.  
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Gambar 4.26 Deformasi pondasi KSLL dengan beban mati (DL) satuan 

dalam meter 
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Gambar 4.27 Potongan melintang deformasi pondasi KSLL dengan 

beban mati (DL) satuan dalam meter dengan SAP 2000 v.10 
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Gambar 4.28 Potongan memanjang deformasi pondasi KSLL dengan beban mati (DL) satuan dalam meter dengan SAP 

2000 v.10 
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Tabel 4.10 Serviceability dari beda deformasi antar kolom dengan 

beban mati (DL) menggunakan SAP 2000 v.10 

Kolom AS L (cm) Δ (cm) Δ / L  

Δ / L < 

1/500 - 

1/300 

Δ / L < 

1/150 

F5-F4 600 0,5 0,00083 OK OK 

F4-F3 800 0,5 0,00063 OK OK 

F3-F2 800 0,6 0,00075 OK OK 

F2-F1 600 0,75 0,00125 OK OK 

E5-E4 600 0,8 0,00133 OK OK 

E4-E3 800 0,6 0,00075 OK OK 

E3-E2 800 0,6 0,00075 OK OK 

E2-E1 600 0,75 0,00125 OK OK 

D5-D4 600 0,8 0,00133 OK OK 

D4-D3 800 0,65 0,00081 OK OK 

D3-D2 800 0,6 0,00075 OK OK 

D2-D1 600 0,65 0,00108 OK OK 

C5-C4 600 0,7 0,00117 OK OK 

C4-C3 800 0,6 0,00075 OK OK 

C3-C2 800 0,6 0,00075 OK OK 

C2-C1 600 0,5500 0,00092 OK OK 

B5-B4 600 0,5000 0,00083 OK OK 

B4-B3 800 0,2500 0,00031 OK OK 

B3-B2 800 0,3000 0,00038 OK OK 

B2-B1 600 0,3500 0,00058 OK OK 

A5-A4 600 0,5500 0,00092 OK OK 

A4-A3 800 0,4000 0,00050 OK OK 

A3-A2 800 0,4000 0,00050 OK OK 

A2-A1 600 0,3500 0,00058 OK OK 

A05-A04 600 0,7000 0,00117 OK OK 

A04-A03 800 0,6000 0,00075 OK OK 

A03-A02 800 0,5500 0,00069 OK OK 



IV- 38 
 

F5-E5 700 0,7000 0,00100 OK OK 

E5-D5 800 0,9000 0,00113 OK OK 

D5-C5 700 0,8500 0,00121 OK OK 

C5-B5 800 0,7500 0,00094 OK OK 

B5-A5 800 0,7000 0,00088 OK OK 

A5-A05 350 0,7500 0,00214 OK OK 

F4-E4 700 0,6000 0,00086 OK OK 

E4-D4 800 0,7000 0,00088 OK OK 

D4-C4 700 0,6500 0,00093 OK OK 

C4-B4 800 0,4500 0,00056 OK OK 

B4-A4 800 0,3500 0,00044 OK OK 

A4-A04 350 0,5000 0,00143 OK OK 

F3-E3 700 0,5000 0,00071 OK OK 

E3-D3 800 0,5500 0,00069 OK OK 

D3-C3 700 0,6000 0,00086 OK OK 

C3-B3 800 0,4000 0,00050 OK OK 

B3-A3 800 0,3000 0,00038 OK OK 

A3-A03 350 0,5000 0,00143 OK OK 

F2-E2 700 0,7000 0,00100 OK OK 

E2-D2 800 0,6500 0,00081 OK OK 

D2-C2 700 0,6000 0,00086 OK OK 

C2-B2 800 0,5000 0,00063 OK OK 

B2-A2 800 0,4000 0,00050 OK OK 

A2-A02 350 0,4500 0,00129 OK OK 

F1-E1 700 0,8000 0,00114 OK OK 

E1-D1 800 0,7500 0,00094 OK OK 

D1-C1 700 0,6000 0,00086 OK OK 

C1-B1 800 0,4000 0,00050 OK OK 

B1-A1 800 0,3000 0,00038 OK OK 

A1-A01 350 0,2000 0,00057 OK OK 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 serviceability menggunakan SAP 2000 

v.10 dengan tinjuan beban mati (DL) tidak melebihi batasan yang telah 
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ditentukan oleh Skempton, MacDonald (1956), IStructE et al (1989), 

serta ketentuan dari PT. Katama Suryabumi. Sehingga dari perhitungan 

Serviceability dari perhitungan beda deformasi antar kolom dengan 

beban mati (DL) menggunakan SAP 2000 v.10 masih aman.  

 

 

 

Gambar 4.29 Deformasi pondasi KSLL dengan beban mati + beban 

hidup (DL+LL) satuan dalam meter dengan SAP 2000 v.10 
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Gambar 4.30 Potongan melintang deformasi pondasi KSLL dengan 

beban mati + beban hidup (DL+LL) satuan dalam meter dengan SAP 

2000 v.10 
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Gambar 4.31 Potongan memanjang deformasi pondasi KSLL dengan beban mati + beban hidup  (DL+LL) satuan dalam 

meter dengan SAP 2000 v.10
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Tabel 4.11 Serviceability dari beda deformasi antar kolom dengan 

beban mati + beban hidup (DL+LL) menggunakan SAP 2000 v.10 

Kolom AS L (cm) Δ (cm) Δ / L  

Δ / L < 

1/500 - 

1/300 

Δ / L < 

1/150 

F5-F4 600 0,6500 0,0011 OK OK 

F4-F3 800 0,7000 0,0009 OK OK 

F3-F2 800 0,7500 0,0009 OK OK 

F2-F1 600 0,8500 0,0014 OK OK 

E5-E4 600 0,9200 0,0015 OK OK 

E4-E3 800 0,7500 0,0009 OK OK 

E3-E2 800 0,8500 0,0011 OK OK 

E2-E1 600 1,0000 0,0017 OK OK 

D5-D4 600 1,0000 0,0017 OK OK 

D4-D3 800 0,8000 0,0010 OK OK 

D3-D2 800 0,8000 0,0010 OK OK 

D2-D1 600 0,9000 0,0015 OK OK 

C5-C4 600 0,9000 0,0015 OK OK 

C4-C3 800 0,7500 0,0009 OK OK 

C3-C2 800 0,7500 0,0009 OK OK 

C2-C1 600 0,6500 0,0011 OK OK 

B5-B4 600 0,6500 0,0011 OK OK 

B4-B3 800 0,4000 0,0005 OK OK 

B3-B2 800 0,4500 0,0006 OK OK 

B2-B1 600 0,4500 0,0008 OK OK 

A5-A4 600 0,7000 0,0012 OK OK 

A4-A3 800 0,5000 0,0006 OK OK 

A3-A2 800 0,5500 0,0007 OK OK 

A2-A1 600 0,5000 0,0008 OK OK 

A05-A04 600 0,8500 0,0014 OK OK 

A04-A03 800 0,7500 0,0009 OK OK 

A03-A02 800 0,6500 0,0008 OK OK 
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A02-A01 600 0,4000 0,0007 OK OK 

F5-E5 700 0,8200 0,0012 OK OK 

E5-D5 800 1,0700 0,0013 OK OK 

D5-C5 700 1,0500 0,0015 OK OK 

C5-B5 800 0,9500 0,0012 OK OK 

B5-A5 800 0,9000 0,0011 OK OK 

A5-A05 350 0,9000 0,0026 OK OK 

F4-E4 700 0,7500 0,0011 OK OK 

E4-D4 800 0,8500 0,0011 OK OK 

D4-C4 700 0,8500 0,0012 OK OK 

C4-B4 800 0,6000 0,0008 OK OK 

B4-A4 800 0,4500 0,0006 OK OK 

A4-A04 350 0,6500 0,0019 OK OK 

F3-E3 700 0,7000 0,0010 OK OK 

E3-D3 800 0,7000 0,0009 OK OK 

D3-C3 700 0,7000 0,0010 OK OK 

C3-B3 800 0,5500 0,0007 OK OK 

B3-A3 800 0,4500 0,0006 OK OK 

A3-A13 350 0,6000 0,0017 OK OK 

F2-E2 700 0,9000 0,0013 OK OK 

E2-D2 800 0,9500 0,0012 OK OK 

D2-C2 700 0,8500 0,0012 OK OK 

C2-B2 800 0,6500 0,0008 OK OK 

B2-A2 800 0,5500 0,0007 OK OK 

A2-A12 350 0,6000 0,0017 OK OK 

F1-E1 700 0,9500 0,0014 OK OK 

E1-D1 800 0,9500 0,0012 OK OK 

D1-C1 700 0,7000 0,0010 OK OK 

C1-B1 800 0,4500 0,0006 OK OK 

B1-A1 800 0,4000 0,0005 OK OK 

A1-A11 350 0,3000 0,0009 OK OK 
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Berdasarkan Tabel 4.11 serviceability menggunakan SAP 2000 

v.10 dengan tinjuan beban mati + beban hidup (DL+LL) tidak melebihi 

batasan yang telah ditentukan oleh Skempton, MacDonald (1956) dan 

IStructE et al (1989), serta ketentuan dari PT. Katama Suryabumi. 

Sehingga dari perhitungan Serviceability dari perhitungan beda 

deformasi antar kolom dengan beban mati (DL) menggunakan SAP 

2000 v.10 masih aman.  

Perilaku deformasi yang terjadi di lapangan pada bulan November 

tahun 2006 terbesar pada titik E4, dan pada bulan Juli tahun 2011 

terbesar pada titik D3, sedangkan pada permodelan SAP 2000 v.10 

dengan beban DL dan DL+LL terjadi penurunan terbesar pada titik D4. 

Titik deformasi di lapangan merupakan 2 dari beberapa titik deformasi 

terbesar pada permodelan SAP 2000 v.10. 

Selain pengecekan terhadap serviceability perlu juga dilakukan 

pengecekan terhadap reaksi subgrade yang terjadi di bawah pondasi 

KSLL yang berdiri di atas tanah lunak. Reaksi subgrade pada gedung 

BNI 46 Dr. Cipto Semarang adalah sebagai berikut: 

ks = 
𝑝

s 
 

dimana  ks = koefisien reaksi subgrade (kN/m3) 

  p  = reaksi subgrade (kN/m2) 

  s = penurunan (m) 

ks = 
𝑝

s 
 

11400 kN/m3 = 
𝑝

0,0106 m 
 

p   = 11400 kN/m3 x 0,011 m 

   = 125,4 kN/m2 

Koefisien reaksi subgrade bukan merupakan properti tanah namun 

respon yang diberikan oleh tanah akibat pembebanan di atas  tanah. Dari 

perhitungan di atas didapatkan reaksi subgrade ( p = 125,4 kN/m2). Nilai 

tersebut lebih besar dari kapasitas dukung ijin netto qa = 95 kN/m2 (p > 
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qa ). Hal ini berpengaruh terhadap struktur atas yang berdiri di atasnya, 

yaitu terjadinya keretakan pada pasangan dinding bata balok as C4-B4 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang, oleh sebab itu perlu dilakukan 

analisis geoteknik terhadap gedung tersebut.
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4.2.2 Perbandingan Momen pada Tumpuan Jepit dengan Tumpuan Spring 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 4.32 Detail momen kolom dan balok lantai 2 as 4 dengan beban mati (DL) pada (a) tumpuan jepit dan 

(b) tumpuan spring satuan dalam ton.m 
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(a) 

 

 

(b) 

Gambar 4.33 Detail momen kolom dan balok lantai 2 as 4 dengan beban mati +beban hidup  (DL+LL) pada (a) tumpuan 

jepit dan (b) tumpuan spring satuan dalam ton.m
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4.2.3 Perbandingan Gaya Geser dengan Tumpuan Jepit dengan Tumpuan Spring 

 

(a) 

 

 

 (b) 

Gambar 4.34 Detail gaya geser kolom dan balok lantai 2 as 4 dengan beban mati (DL) pada (a) tumpuan jepit dan (b) 

tumpuan spring satuan dalam ton 
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(a) 

 

 

(b) 

Gambar 4.35 Detail gaya geser kolom balok lantai 2 as 4 dengan beban mati + beban hidup (DL+LL) pada (a) tumpuan 

jepit dan (b) tumpuan spring satuan dalam ton 
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Menurut Schodeck (1998), rangka kaku sangat peka terhadap turunnya 

tumpuan, hal ini sesuai dengan besarnya momen yang timbul pada tumpuan 

spring. Berbagai jenis gerakan tumpuan (vertikal, horizontal, maupun 

rotasional) dapat menimbulkan momen pada rangka kaku. Semakin besar 

differential settlement akan semakin besar pula momen yang 

ditimbulkannya. Apabila gerakan tumpuan tidak diantisipasi sebelumnya, 

momen tersebut dapat menyebabkan keruntuhan pada rangka. Oleh sebab 

itu, perlu diperhatikan dalam mendesain pondasi struktur rangka kaku untuk 

memperkecil kemungkinan terjadinya gerakan tumpuan. 

 

4.2.4 Analisisis Pondasi KSLL dengan Plaxis 3D Foundation 

Menurut Djajaputa, dkk (2009), kondisi tanah di bawah KSLL tidak 

hanya berpengaruh kepada penurunan (settlement), namun juga 

berpengaruh pada respon struktur (gaya dalam dan deformasi) saat 

menerima beban vertikal. Kondisi tanah dibawah pondasi KSLL pada 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang dapat dilihat pada analisis geoteknik 

dengan program Plaxis 3D Foundation di bawah ini. 
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Total Displacement (Utot) 

Extreme Utot 361,70*10-3 m 

(a) 

( m) 
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Total Displacement (Utot) 

Extreme Utot 772,49*10-3 m 

(b) 

Gambar 4.36 Penurunan pondasi KSLL dengan (a) beban mati (DL) dan (b) beban mati + beban hidup (DL+LL) 

( m) 



IV- 53 
 

 

Gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang berdiri di atas tanah lunak dengan 

pondasi KSLL dan struktur atas terdiri dari bangunan 6 lantai dan 3 lantai. 

Berdasarkan hasil dari analisis geoteknik menggunakan Plaxis 3D 

Foundation, deformasi terbesar terjadi pada bangunan 6 lantai dengan beban 

mati (DL) adalah 361,70x10-3 m dan 772,49x10-3 m untuk beban mati + beban 

hidup (DL+LL). Deformasi yang terjadi melebihi batasan yang ditentukan 

oleh PT. Katama Suryabumi yaitu 15 cm, sehingga bangunan tersebut tidak 

aman.  

Pada tahun 2011 Gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang belum digunakan 

oleh sebab itu beban yang bekerja hanya beban mati (DL) sehingga pada tugas 

akhir ini hanya meninjau beban mati (DL) saja. 
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Total Displacement (Utot) 

Extreme Utot 308,38*10-3 m 

Gambar 4.37 Potongan melintang as D penurunan pondasi KSLL dengan beban mati (DL) 
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Total Displacement (Utot) 

Extreme Utot 294,19*10-3 m 

Gambar 4.38  Potongan memanjang as 4 penurunan pondasi KSLL dengan beban mati (DL) 
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Penurunan yang tidak seragam mempengaruhi kekakuan struktur di 

atasnya seperti retaknya pasangan dinding bata balok as C4-B4. Keretakan 

dinding dapat terjadi karena adanya beda penurunan (differential settlement) 

pada tiap kolom, hal ini sesuai dalam Schodeck (1998), deformasi yang 

berlebihan dapat mengakibatkan terjadi kelebihan tegangan pada suatu bagian 

struktur. 

 

Gambar 4.39 Persebaran Gaya di bawah pondasi KSLL dengan beban mati 

(DL) 

 

Berdasarkan Gambar 4.38 Pengaruh deformasi terhadap tanah di 

sekeliling gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang mencapai 27 meter terhadap 

samping kanan dan kiri gedung dengan kedalaman mencapai lapisan 4 (-

34,00 meter). Sedangkan hasil pengamatan di lapangan nampak pada 

Gambar 4.40, kerusakan bangunan di sekeliling gedung BNI 46 Dr. Cipto 
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Semarang. Pengaruh penurunan tanah pada lingkungan berjarak hingga 10 

meter dari kolom tepi. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Gambar 4.40 Kerusakan bangunan di sebelah (a) kiri dan (b) kanan gedung 

BNI 46 Dr. Cipto Semarang 
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Vertical effective stresses (sig’-yy) 

Extreme sig’-yy -355,23 kN/m2 

Gambar 4.41 Potongan memanjang as 4 tegangan vertikal efektif di bawah pondasi KSLL dengan beban DL 
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Berdasarkan Gambar 4.41 Elevasi dasar pondasi KSLL berada pada 

lapisan 1 yaitu pada kedalaman 1-4 meter, tegangan vertikal efektif di bawah 

dasar pondasi KSLL dengan beban mati (DL) sebesar -100 sampai dengan -

125 kN/m2. Nilai tersebut lebih besar dari nilai tegangan ijin qall = 95 kN/m2 , 

oleh sebab itu deformasi yang terjadi pada bangunan gedung BNI 46 Dr. 

Cipto Semarang cukup besar. 

Perlu adanya perbaikan tanah dibawah pondasi KSLL gedung BNI 46 

Dr. Cipto Semarang untuk mengurangi besarnya deformasi yang berakibat 

terhadap struktur atas (upper structure) gedung BNI 46 itu sendiri dan 

bangunan yang berada di sekitar gedung tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Kondisi struktur atas (upper structure) gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang  

yang berdiri di atas tanah lunak mengalami differential settlement antara 

kolom satu dengan kolom yang lainnya. Penurunan terbesar terjadi pada 

bangunan 6 lantai. Adanya differential settlement ditandai dengan terjadinya 

keretakan pada pasangan dinding bata as C4-B4. 

2. Berdasarkan pengukuran di lapangan, serviceability pondasi KSLL gedung 

BNI 46 Dr. Cipto Semarang pada bulan November tahun 2006 sebesar 19.2 

cm dan bulan Februari tahun 2011 sebesar 41.2 cm. Deformasi tersebut 

melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Skempton dan MacDonald 

(1956), batasan nilai rasio Δ/L yang dikutip oleh IStructE et al (1989), serta 

batasan oleh PT. Katama suryabumi selaku pemilik hak paten pondasi 

KSLL. 

3. Perilaku deformasi yang terjadi di lapangan pada bulan November tahun 

2006 terbesar pada titik E4, dan pada bulan Juli tahun 2011 terbesar pada 

titik D3, sedangkan pada permodelan SAP 2000 v.10 dengan beban DL dan 

DL+LL terjadi penurunan terbesar pada titik D5. Titik deformasi di 

lapangan merupakan 2 dari beberapa titik deformasi terbesar pada 

permodelan SAP 2000 v.10. Nilai reaksi subgrade pada permodelan SAP 

2000 v.10 sebesar 125.4 kN/m2 melebihi kapasitas dukung ijin netto qa = 95 

kN/m2.  

Deformasi di lapangan pada pengecekan terakhir tahun 2011 dimana 

gedung BNI 46 Dr. Cipto Semarang belum digunakan adalah 41.2 cm, 

sedangkan pada permodelan geoteknik menggunakan Plaxis 3D 

Foundation, deformasi yang terjadi sebesar 361.70x 10-3 m (36.17 cm) 

dengan tinjauan beban mati (DL). Tegangan vertikal efektif tanah di bawah 



V-2 

 

pondasi KSLL sebesar -100 sampai dengan -125 kN/m2 melebihi tegangan 

ijin qall = 95 kN/m2. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya ada analisis lebih lanjut mengenai deformasi pengaruh deformasi 

konstruksi sarang laba-laba (KSLL) pada struktur atas (upper structure) 

gedung BNI 46 Dr. Semarang. 

2. Perlunya pemilihan korelasi parameter tanah yang tepat agar permodelan 

geoteknik dengan plaxis 3D lebih akurat. 
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