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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) 

 Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. 

Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. (Imam 

Ghozali) 

 Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka 

haruslah memiliki banyak ilmu. (HR. Ibnu Asakir) 

 "Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah." (Lessing) 

 "Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 

bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi." 

(Ernest Newman) 

 "Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai." (Schopenhauer) 

 "Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru 

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn 

Underhill) 

 "Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, 

selama dia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya." (Alexander 

Pope) 

 Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari Betapa 

dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah (Thomas Alfa Edison) 
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ABSTRAK 

 

 

Yudy Sutanto. 2017. “Desain Fondasi Tahan Gempa Tower B Apartemen 
Abimanyu Semarang”. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Hanggoro Tri Cahyo Andiyarto, 
S.T., M.T. Dosen Pembimbing II : Ir. Agung Sutarto, M.T.. 
 

Tower B Apartemen Abimanyu adalah bangunan apartemen yang ada 
ditengah kota Semarang. Tower B Apartemen Abimanyu dibangun diatas tanah 
dengan kedalaman tanah keras lebih dari 16 m. Dengan keadaan tersebut boredpile 
dipilih sebagai fondasi yang digunakan. Karena dapat dibuat sesuai dengan 
kedalaman yang dibutuhkan, namun dalam pemasangannya tidak mengganggu 
bangunan disekitarnya. Fondasi boredpile adalah bentuk fondasi dalam yang 
dibangun di dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Fondasi di 
tempatkan sampai kedalaman yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang yang 
dibor dengan alat khusus. Setelah mencapai kedalaman yang disyaratkan, kemudian 
dilakukan pemasangan kesing/begisting yang terbuat dari plat besi, kemudian 
dimasukkan rangka besi fondasi yang telah dirakit sebelumnya, lalu dilakukan 
pengecoran terhadap lubang yang sudah di bor tersebut. Pekerjaan fondasi ini 
tentunya dibantu dengan alat khusus, untuk mengangkat kesing dan rangka besi. 
Setelah dilakukan pengecoran kesing tersebut dikeluarkan kembali. 

Pembangunan gedung tingkat tinggi dikawasan perkotaan harus 
memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi lahan yang sempit memaksa perencana 
untuk membuat desain bangunan yang sempit pula. Namun keadaan tersebut 
membuat penggunaan pilecap tunggal untuk setiap kolom tidak memungkinkan. 
Sehingga digunakanlah pile-raft foundation sebagai solusinya. Kombinasi pile-raft 
foundation yang direncanakan harus sebagai struktur fondasi tahan gempa. Untuk 
itu fondasi harus direncanakan agar mampu menahan beban gempa sesuai dengan 
SNI 1726:2012 dan mampu menahan pembebanan sesuai dengan SNI 1727:2013. 

Berdasarkan analisis desain yang telah dilakukan, didapatkan hasil ukuran 
fondasi boredpile yang digunakan adalah berdiameter 1000 mm dengan variasi 
kedalaman 21 m dan 26 m. sedangkan pilecap typical  dalm pile-raft foundation 
yang digunakan berukuran panjang 18,9 m dan lebar 6,2 m. dengan ketebalan 
pilecap 2,25 m. Rencana anggaran biaya pembangunan struktur fondasi tahan 
gempa Tower B Apartemen Abimanyu Semarang adalah Rp. 17.678.922.152,04. 
 
Kata Kunci : Struktur Fondasi tahan Gempa, Beban Gempa, Fondasi Boredpile, 

   Pile-Raft Foundation,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Apartemen Abimanyu adalah bangunan apartemen yang ada di kota 

Semarang. Apartemen Abimanyu direncanakan di bangun di atas kondisi 

tanah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Data tanah Apartemen Abimanyu 

Lapisan 

ke 

Kedalaman Z 

(m) 

di  

(m) 

N-SPT (N) 
N-Rata2 

BH1 BH2 BH3 

1 0 - 2 2 5 6 7 6 

2 2 - 4 2 17 17 22 19 

3 4 - 6 2 21 22 27 23 

4 6 - 8 2 24 30 29 28 

5 8 - 10 2 33 38 32 34 

6 10 - 12 2 26 44 37 36 

7 12 - 14 2 28 39 46 38 

8 14 - 16 2 38 55 40 44 

9 16 - 18 2 >60 43 41 48 

10 18 - 20 2 >60 42 >60 54 

11 20 - 22 2 41 44 >60 48 

12 22 - 24 2 53 42 42 46 

13 24 - 26 2 42 >60 41 48 

14 26 - 28 2 >60 40 >60 53 

15 28 - 30 2 >60 37 >60 52 

 

Berdasarkan data tanah di atas, dapat diketahui bahwa tanah keras 

didapat di elevasi yang cukup dalam, yaitu lebih dari 16 meter dibawah 

permukaan tanah. Fondasi yang dipilih adalah fondasi bored pile, 

penggunaan fondasi tiang pancang tidak dapat dilakukan karena lokasi 

bangunan yang ada di tengah kota Semarang. Pemancangan tiang akan 

menyebabkan kerusakan pada bangunan disekitarnya. 



Pembangunan gedung tingkat tinggi di kawasan perkotaan harus 

memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi lahan yang sempit, memaksa 

perencana untuk membuat desain bangunan yang sempit pula. 

 

Gambar 1.1 Posisi kolom utama pada Apartemen Abimanyu 

Jika dilihat dari denah, jarak antar kolom sangat dekat. Hal ini  

menyebabkan penggunaan pilecap tunggal untuk setiap kolom tidak 

memungkinkan. Pilecap akan saling bertumpuk jika tidak dilakukan 

penggabungan pilecap dari beberapa kolom yang berdekatan menjadi satu – 

kesatuan fondasi rakit (pile – raft foundation).  

Baik fondasi bored pile ataupun pile-raft foundation harus direncanakan 

agar mampu menahan beban dari bangunan atas. Karena, dalam pasal 7.1.5 

SNI 1726:2012, dijelaskan bahwa fondasi atau stuktur bawah tidak boleh 

gagal dari struktur atas. Sehingga fondasi harus didesain lebih kuat dari 

struktur atas. Standar pembebanan yang dipakai adalah SNI 1727:2013 

tentang standar pembebanan minimum bangunan gedung dan SNI 1726:2012 

tentang cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung dan non 

gedung. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan diatas 

adalah: 

1. Berapakah dimensi fondasi bored pile yang digunakan, berdasarkan data 

penyelidikan tanah (N-SPT) dan sesuai dengan SNI 1726:2012 dan SNI 

1727:2013? 



2. Bagaimanakah konfigurasi pile-raft foundation agar dapat menahan 

beban dari beberapa kolom yang berdekatan mengingat sempitnya lahan 

yang tersedia? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui dimensi fondasi bored pile yang digunakan, berdasarkan data 

penyelidikan tanah (N-SPT) dan sesuai dengan SNI 1726:2012 dan SNI 

1727:2013. 

2. Mengetahui konfigurasi pile-raft foundation agar dapat menahan beban 

dari beberapa kolom yang berdekatan mengingat sempitnya lahan yang 

tersedia. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bangunan struktur yang akan didesain adalah Tower B Apartemen 

Abimanyu yang berjumlah 27 lantai, dengan rincian 5 lantai sebagai 

parkir, 21 lantai adalah lantai utama (apartemen) dan 1 lantai dak dengan 

atap kanopi. 

2. Fondasi yang digunakan adalah fondasi bored pile, dengan pilecap 

gabungan (pile – raft foundation). 

3. Perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan Tower B 

Apartemen Abimanyu dengan menggunakan SNI 1726:2012. 

4. Penentuan beban minimum yang digunakan untuk perencanaan struktur 

bangunan Tower B Apartemen Abimanyu dengan menggunakan SNI 

1727:2013. 

5. Persyaratan struktur beton yang digunakan untuk bangunan Tower B 

Apartemen Abimanyu adalah SNI 2847:2013. 

 

 



1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi kedalam tiga bagian utama, yaitu : 

1. Bagian awal, terdiri dari : 

- Halaman Judul 

- Lembar Pengesahan 

- Motto dan Persembahan 

- Abstrak 

- Kata Pengantar 

- Daftar Isi 

- Daftar Tabel 

- Daftar Gambar 

2. Bagian isi, terdiri dari : 

- BAB I – Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

- BAB II – Studi Pustaka 

Bab ini berisi uraian umum, prosedur pembahasan dan dasar-dasar 

yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. 

- BAB III – Prosedur Desain 

Bab ini berisi tentang metode serta langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam proses desain fondasi Tower B Apartemen 

Abimanyu Semarang 

- BAB IV – Perhitungan Desain Fondasi Tahan Gempa 

Bab ini menindaklanjuti prosedur desain fondasi Tower B Apartemen 

Abimanyu Semarang 

- BAB V – RKS dan RAB 

Bab ini berisi tentang RKS dan RAB dari bangunan Tower B 

Apartemen Abimanyu Semarang 

- BAB VI – Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari desain yang disampaikan 

penulis sebagai hasil akhir pembahasan. 



3. Bagian Akhir : 

- Daftar Pustaka 

Bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan penulis untuk 

mendukung penulisan Tugas Akhir. 

- Lampiran 

Berisi tentang berkas-berkas yang perlu dilampirkan dalam Tugas 

Akhir Ini. 

 

 

  



BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Struktur bangunan gedung terdiri dari struktur atas dan bawah. Struktur atas adalah 

bagian dari struktur bangunan gedung yang berada di atas muka tanah. Struktur 

bawah adalah bagian dari struktur bangunan gedung yang terletak di bawah muka 

tanah, yang dapat terdiri dari struktur basement, dan/atau struktur fondasinya. 

Struktur bangunan gedung harus memiliki sistem penahan gaya lateral dan vertikal 

yang lengkap, yang mampu memberikan kekuatan, kekakuan, dan kapasitas 

disipasi energi yang cukup untuk menahan gerak tanah desain dalam batasan-

batasan kebutuhan deformasi dan kekuatan yang disyaratkan (SNI 1726:2012). 

 

2.2 Kriteria Desain Struktur dan Fondasi  

2.2.1. Desain Fondasi 

SNI 1726:2012 menjelaskan bahwa fondasi harus didesain untuk menahan gaya 

yang dihasilkan dan mengakomodasi pergerakan yang disalurkan ke struktur oleh 

gerak tanah desain. Sifat dinamis gaya, gerak tanah yang diharapkan, dasar desain 

untuk kekuatan dan kapasitas disipasi energi struktur, dan properti dinamis tanah 

harus disertakan dalam penentuan kriteria desain fondasi. 

Struktur bawah tidak boleh gagal dari struktrur atas. Desain detail kekuatan strength 

struktur bawah harus memenuhi persyaratan beban gempa rencana berdasarkan 

kombinasi beban untuk motede ultimit.  

Jika konstruksi menggunakan tiang sebagai kolom yang dibenamkan dalam tanah 

atau dibenamkan dalam fondasi telapak beton dalam tanah digunakan untuk 

menahan beban lateral, kedalaman pembenaman yang disyaratkan untuk tiang 

menahan gaya gempa harus ditentukan melalui kriteria desain yang disusun dalam 

laporan investigasi fondasi. 

Tiang harus didesain dan dibangun untuk menahan deformasi dari pengerakan 

tanah akibat gempa dan respons struktur. Deformasi harus menyertakan baik 

regangan tanah lahan bebas (tanpa struktur) dan deformasi yang ditimbulkan oleh 



tahanan tiang lateral terhadap gaya gempa struktur, semua seperti yang dimodifikasi 

oleh interaksi tanah-tiang. 

Desain pengangkuran tiang ke dalam pur (pilecap) tiang harus memperhitungkan 

pengaruh gaya aksial terkombinasi akibat gaya ke atas dan momen lentur akibat 

penjepitan pada pur (pilecap) tiang. Untuk tiang yang disyaratkan untuk menahan 

gaya ke atas atau menyediakan kekangan rotasi, pengangkuran ke dalam pur 

(pilecap) tiang harus memenuhi hal berikut ini: 

1. Dalam kasus gaya ke atas, pengangkuran harus mampu mengembangkan 

kekuatan sebesar yang terkecil di antara kuat tarik nominal tulangan 

longitudinal dalam tiang beton,atau kuat tarik nominal tiang baja, atau 1,3 

kali tahanan cabut tiang, atau gaya tarik aksial yang dihasilkan dari 

pengaruh beban gempa termasuk faktor kuat-lebih. Tahanan cabut tiang 

harus diambil sebagai gaya friksi atau lekatan ultimit yang dapat 

disalurkan antara tanah dan tiang ditambah dengan berat tiang dan pur; 

2. Dalam kasus kekangan rotasi, pengangkuran harus didesain untuk 

menahan gaya aksial dan geser dan momen yang dihasilkan dari pengaruh 

beban gempa termasuk faktor kuat lebih, atau harus mampu 

mengembangkan kuat nominal aksial, lentur, dan geser penuh dari tiang. 

 

Pengaruh kelompok tiang dari tanah pada kuat nominal tiang lateral harus 

disertakan bila jarak antar pusat-ke-pusat tiang dalam arah gaya lateral kurang dari 

delapan diameter atau lebar tiang. Pengaruh kelompok tiang terhadap kuat nominal 

vertikal harus disertakan bila jarak antar pusat-ke-pusat tiang kurang dari tiga kali 

diameter atau lebar tiang. 

 

2.2.2. Syarat – syarat desain struktur 

Struktur bangunan merupakan sarana untuk menyalurkan beban akibat penggunaan 

dan atau kehadiraan bangunan ke dalam tanah. Struktur yang kompleks hanya 

merupakan penambahan elemen yang lebih sederhana. Elemen -  elemen tersebut 

dapat berupa balok, kolom, flat – plate, struktur rangka dan struktur rangka batang. 

Struktur dibentuk dengan cara meletakkan elemen kaku horizontal di atas elemen 

kaku vertikal. Elemen horizontal (balok) memikul beban yang bekerja secara 



transversal dari panjangnya dan mentransfer beban kolom vertikal yang 

menumpunya. Kolom tersebut dibebani aksial oleh balok, kemudian 

mentransferkannya ke tanah (Schodek, 1998). 

Sedangkan rangka adalah gabungan dari dua atau lebih elemen menjadi satu – 

kesatuan. Elemen – elemen tersebut dihubungkan oleh titik hubung. Kekakuan titik 

hubung ini memberikan pengaruh yang banyak pada kestabilan terhadap gaya 

lateral. Kekuatan dari masing – masing elemen akan menjadi maksimal jika titik 

hubung yang dibuat mempunyai kekakuan yang tepat. 

 

- Kekuatan dan kekakuan 

Menurut SNI 1727:2013, bangunan gedung dan struktur lain, dan semua bagiannya, 

harus didesain dan dibangun dengan kekuatan dan kekakuan yang cukup sehingga 

mampu memberikan stabilitas  struktural, melindungi komponen nonstruktural dan 

sistem, dan memenuhi persyaratan kemampuan layan suatu struktur bangunan. 

Dalam pendesainan struktur, pembuktian kekuatan harus dapat memenuhi satu atau 

lebih prosedur berikut : 

1. Prosedur kekuatan 

Elemen – elemen baik struktural maupun nonstruktural dan elemen – elemen 

sambungan harus memiliki kekuatan untuk menahan gaya yang diberikan sesuai 

dengan kombinasi pembebanan dengan metode ultimit. Tanpa melebihi keadaan 

batas kekuatan untuk material konstruksi. 

2. Tegangan izin 

Elemen – elemen baik struktural maupun nonstruktural dan elemen – elemen 

sambungan harus memiliki kekuatan untuk menahan gaya yang diberikan sesuai 

dengan kombinasi pembebanan dengan metode tegangan izin. Tanpa melebihi 

keadaan batas kekuatan untuk material konstruksi. 

3. Prosedur berdasarkan kinerja 

Kekuatan elemen – elemen baik struktural maupun nonstruktural dan elemen – 

elemen sambungan harus ditunjukkan dengan analisis atau dengan kombinasi 

analisis dan pengujian untuk memberikan suatu keandalan yang tidak kurang dari 

yang diharapkan untuk komponen serupa yang dirancang menurut prosedur 



kekuatan bila memenuhi pengaruh dari beban mati, hidup, lingkungan, dan lainnya. 

Pertimbangan harus diberikan terhadap ketidakpastian pembebanan dan ketahanan. 

 

- Kemampuan Layan 

Sistem struktur, elemen – elemen baik struktural maupun nonstruktural dan elemen 

– elemen sambungan harus dirancang untuk memiliki kekakuan yang cukup untuk 

membatasi lendutan, simpangan lateral, getaran, atau deformasi lain yang 

melampaui persyaratan kinerja serta fungsi bangunan gedung atau struktur lainnya. 

 

- Kapasitas Disipasi Energi 

Struktur bangunan tahan gempa pada umumnya didesain terhadap gaya gempa yang 

lebih rendah (disipasi energi) daripada gaya gempa rencana. Hal ini dimungkinkan 

karena struktur didesain untuk mengalami kerusakan atau berperilaku inelastik, 

melalui pembentukan sendi-sendi plastik (plastifikasi) pada elemen-elemen 

strukturnya, pada saat menahan beban gempa rencana. Perilaku inelastik atau 

plastis tersebut pada dasarnya memberikan mekanisme disipasi energi pada struktur 

sehingga dapat membatasi gaya gempa yang masuk ke struktur banguan. (Imran 

dan Hendrik, 2010).  

Prosedur desain ini disebut metode dasain kapasitas dan umum diaplikasikan pada 

perancangan elemen-elemen struktur balok, kolom, dinding dan hubungan balok-

kolom (CSA, 1994). 

 

2.2.3. Pengecekan Ketidakberaturan 

1. Ketidakberaturan Torsi 

 

 



            

 

Gambar 2.1 Pengaruh gaya torsi 

 

Ketidakberaturan torsi didefinisikan ada jika simpangan antar lantai (δ) tingkat 

maksimum, torsi yang dihitung termasuk tak terduga, di sebuah ujung struktur 

melintang terhadap sumbu lebih dari 1,2 kali simpangan antar lantai tingkat rata-

rata di kedua ujung struktur. Atau syarat ketidakberaturan Torsi dapat ditulis 

sebagai berikut : 

δmax> 1,2 δAverage      (1) 

 

2. Ketidakberaturan Torsi Berlebihan 

Ketidakberaturan torsi berlebihan didefinisikan ada jika simpangan antar lantai (δ)  

tingkat maksimum, torsi yang dihitung termasuk tak terduga, di sebuah ujung 

struktur melintang terhadap sumbu lebih dari 1,4 kali simpangan antar lantai tingkat 

rata-rata di kedua ujung struktur. Atau dapat dituliskan sebagai berikut : 

δmax > 1,4 δAverage    (2) 

 

3. Penentuan Simpangan Antar Lantai 

Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain (δ) harus dihitung sebagai 

perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. 

Jika desain tegangan ijin digunakan, δ harus dihitung menggunakan gaya gempa 



tingkat kekuatan tanpa reduksi untuk desain tegangan ijin. Defleksi pusat massa di 

tingkat x (δx) (mm) harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut : 

δx = 
�����

��
           (3) 

dengan : 

Cd = faktor amplifikasi defleksi. 

δxe = defleksi pada lokasi yang ditentukan dengan analisis 

     elastis.  

Ie = faktor keutamaan gempa. 

- Nilai perioda untuk menghitung simpangan antar lantai: 

Untuk menentukan kesesuaian dengan batasan simpangan antar lantai tingkat, 

diperbolehkan untuk menentukan simpangan antar lantai elastis δxe menggunakan 

gaya desain seismic berdasarkan pada perioda fundamental struktur yang dihitung 

tanpa batasan atas (CuTa). 

- Batasan simpangan antar lantai tingkat. 

Simpangan antar lantai tingkat desain (δ) tidak boleh melebihi simpangan antar 

lantai tingkat ijin (δa) untuk semua tingkat. 

Simpangan antar lantai ijin (δa) sistem rangka momen dalam KDS D, E, dan F 

 

 

Tabel 2.1 Batasan Simpangan Antar Lantai 

Struktur Kategori Resiko 

I atau II III IV 

Struktur, selain dari struktur dinding geser 

batu bata, 4 tingkat atau kurang dengan 

dinding interior, partisi, langit-langit dan 

sistem dinding eksterior yang telah didesain 

untuk mengakomodasi simpangan antar 

lantai. 

0.025 hsx 0.020 hsx 0.015 hsx 

Struktur dinding geser kantilever batu bata. 0,010 hsx 0,010 hsx 0,010 hsx 

Struktur dinding geser batu bata lainnya 0,007 hsx 0,007 hsx 0,007 hsx 



Yang mana hsx adalah tinggi tingkat dibawah tingkat x 

Pada sistem penahan gaya gempa yang terdiri dari hanya rangka momen pada 

struktur yang dirancang untuk kategori desain seismic D, E, atau F, simpangan antar 

lantai tingkat desain (δ) tidak boleh melebihi δa/ρ dengan ρ = faktor redundansi. 

 

2.3 Pembebanan dan kombinasi pembebanan 

Dalam perencanaan pembebanan digunakan acuan standar sebagai berikut : 

1. SNI 1727:2013 Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung 

dan struktur lain. Standar ini memuat ketentuan beban minimum untuk 

merancang bangunan gedung dan struktur lain. 

2. SNI 1726:2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur 

bangunan gedung dan non gedung. Standar ini memuat ketentuan dalam 

menentukan beban gempa. 

3. SNI 2847:2013 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. 

Standar ini merupakan revisi dari SNI 03-2847-1992 Tata cara 

penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung yang mengacu pada 

ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete. 

2.4.1. Pembebanan 

Berdasarkan acuan standar yang telah disebutkan di atas, suatu struktur sebuah 

gedung harus direncanakan kekakuannya terhadap beban – beban berikut : 

1. Beban Mati atau Dead Load (DL) 

2. Beban Hidup atau Live Load (LL) 

3. Beban Angin atau Wind Load (WL) 

Semua struktur lainnya 0,020 hsx 0,015hsx 0,010 hsx 



4. Dan Beban Gempa atau Eartquake Load (EL) 

 

1. Beban mati 

Beban mati adalah beban dengan besar yang tetap dan berada pada posisi yang tetap 

setiap saat. Beban ini terdiri berat sendiri struktur dan beban lain yang melekat pada 

struktur secara permanen. Yang termasuk dalam beban mati adalah berat rangka 

struktur, dinding, lantai atap, plumbing, plafon dan lain – lain. 

2. Beban hidup 

Beban hidup adalah beban dengan besaran yang dapat berubah setiap saat karena 

beban ini dapat berpindah – pindah setiap saat. Beban ini dapat berpindah sendiri 

maupun harus dipindahkan. Yang termasuk dalam beban hidup antara lain manusia, 

meja, kursi, kendaraan dan lain – lain. 

 

Beban hidup terdistribusi merata minimum menurut SNI 1727:2013 : 

Hunian atau penggunaan           Beban Merata  

kN/m2 

Apartemen / Rumah tinggal 

Semua ruang kecuali tangga dan balkon    1,92  

Tangga Rumah tinggal      1,92 

Kantor  

Ruang kantor       2,40  

Ruang komputer       4,79  

Lobi dan koridor lantai pertama     4,79  

Koridor di atas lantai pertama     3,83 

Ruang pertemuan 

Lobi,        4,79  

Kursi dapat dipindahkan,      4,79 

Panggung pertemuan      4,79  

Balkon dan dek  

1,5 kali beban hidup untuk daerah yang dilayani.  

Jalur untuk akses pemeliharaan     1,92  

Koridor  



Koridor Lantai pertama      4,79  

Koridor Lantai lain sama seperti pelayanan hunian  

Ruang makan dan restoran     4,79 

Rumah Sakit 

Ruang operasi, laboratorium     2,87  

Ruang pasien       1,92  

Koridor diatas lantai pertama     3,83 

Perpustakaan  

Ruang baca        2,87  

Ruang penyimpanan      7,18  

Koridor diatas lantai pertama     3,83 

Pabrik  

Ringan        6,00  

Berat        11,97 

Sekolah  

Ruang kelas       1,92  

Koridor lantai pertama      4,79  

Koridor di atas lantai pertama     3,83  

Tangga dan jalan keluar     4,79 

Gudang penyimpan barang 

Ringan        6,00  

Berat        11,97 

Toko Eceran  

Lantai pertama       4,79  

Lantai diatasnya       3,59  

Grosir, di semua lantai      6,00 

 

3. Beban gempa 

Beban gempa adalah gempa yang bekerja pada suatu struktur bangunan akibat dari 

pergerakan tanah yang diakibatkan oleh gempa bumi yang dapat mempengaruhi 

struktur tersebut. Beban gempa adalah beban yang merupakan fungsi dari waktu, 



sehingga respons yang terjadi pada suatu struktur tergantung dari riwayat waktu 

pembebanan tersebut. 

 

2.4.2. Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi pembebanan berdasarkan SNI 1727:2013: 

Kombinasi pembebanan dengan metode ultimit 

Struktur, komponen elemen struktur, dan elemen – elemen fondasi harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya sama atau melebihi efek dari beban 

terfaktor dalam kombinasi - kombinasi berikut : 

1,4D 

1,2D + 1,6L + 0,5 (Lr atau S atau R) 

1,2D + 1,6 (Lr atau S atau R) + (L atau 0,5W) 

1,2D + 1,0W + L + 0,5 (Lr atau S atau R) 

1,2D + 1,0E + L + 0,2S 

0,9D + 1,0W 

0,9D + 1,0E 

Faktor beban untuk L dalam kombinasi 3, 4, dan 5 boleh ditetapkan sebesar 0,5 

kecuali untuk garasi, ruang pertemuan dan semua ruangan yang nilai beban 

hidupnya lebih besar daripada 100 psf (500 kg/m2). 

 

Kombinasi beban untuk metode tegangan tegangan ijin 

Beban yang tercantum di sini harus dianggap bekerja dalam kombinasi berikut; 

mana saja yang menghasilkan efek yang paling tidak baik di dalam bangunan 

gedung, fondasi, atau komponen struktural yang diperhitungkan. Efek dari satu atau 

lebih beban yang tidak bekerja harus dipertimbangkan. 

D 

D + L 

D + (Lr atau S atau R) 

D + 0,75L + 0,75(Lr atau S atau R) 

D + (0,6W atau 0,7E) 

D + 0,75L + 0,75(0,6W) + 0,75(Lr atau S atau R) 

D + 0,75L + 0,75(0,7E) + 0,75S 



0,6D + 0,6W 

0,6D + 0,7E 

Untuk kombinasi beban gempa jika pengaruh gaya gempa yang ditetapkan, E, yang 

didefiniskan dalam SNI 1726-2012 dikombinasikan dengan pengaruh beban 

lainnya. Untuk kombinasi dasar untuk desain kekuatan yaitu : 

(1,2 + 0,2SDS)D + ρQE + L 

(0,9 – 0,2SDS)D + ρQE + 1,6H 

Sedangkan dalam pendesainan tegangan ijin, kombinasi yang dipakai adalah 

sebagai berikut : 

(1,0 + 0,14SDS)D + F + 0,7 ρQE 

(1,0 + 0,10SDS)D + F + 0,525 ρQE + 0,75L + 0,75(Lr atau R) 

(0,6 - 0,14SDS)D + 0,7 ρQE + H 

 

2.4 Desain Fondasi Bored Pile 

Fondasi Bored Pile adalah bentuk Fondasi Dalam yang dibangun di dalam 

permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Fondasi di tempatkan sampai ke 

dalaman yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang yang dibor dengan alat 

khusus. Setelah mencapai kedalaman yang disyaratkan, kemudian dilakukan 

pemasangan kesing/begisting yang terbuat dari plat besi, kemudian dimasukkan 

rangka besi fondasi yang telah dirakit sebelumnya, lalu dilakukan pengecoran 

terhadap lobang yang sudah di bor tersebut. Pekerjaan fondasi ini tentunya dibantu 

dengan alat khusus, untuk mengangkat kesing dan rangka besi. Setelah dilakukan 

pengecoran kesing tersebut dikeluarkan kembali.  

Keuntungan fondasi bor pile  

Adapun beberapa keuntungan dari fondasi bor pile sebagai berikut :   

1. Pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran yang 

membahayakan bangunan sekitarnya.   

2. Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat penutup 

tiang (pile cap).  

3. Kolom dapat secara langsung diletakkan di puncak bored pile. 

4. Kedalaman tiang dapat divariasikan.  Tanah dapat diperiksa dan 

dicocokkan dengan data laboratorium. 



5. Bored pile dapat dipasang menembus batuan, sedang tiang pancang akan 

kesulitan bila pemancangan menembus lapisan batuan.   

6. Diameter tiang memungkinkan dibuat besar, bila perlu ujung bawah tiang 

dapat dibuat lebih besar guna mempertinggi kapasitas dukungnya.   

7. Tidak ada risiko kenaikan muka tanah. 

Kerugian fondasi bor pile 

Adapun beberapa kerugian dari fondasi bor pile sebagai berikut :   

1. Pengecoran bored pile dipengaruhi kondisi cuaca. 

2. Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton 

tidak dapat dikontrol dengan baik.   

3. Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya 

disepanjang badan bored pile mengurangi kapasitas dukung bored pile, 

terutama bila bored pile cukup dalam.   

4. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa 

pasir atau tanah yang berkerikil.   

5. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan 

tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tiang.   

6. Akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, 

maka dipasang temporary casing untuk mencegah terjadinya 

kelongsoran. 

2.4.1 Kapasitas Daya Dukung Bored Pile  

a. Kapasitas Daya Dukung Bored Pile Dari Data SPT 

Daya dukung ultimit pada ujung tiang bor dinyatakan sebagai berikut: 

Qp = qp . Ap dan qp = 9 x cu   (4) 

cu = (N-SPT x 2/3 x 10)    (5) 

dimana :  

Qp = Daya dukung ultimit pada ujung tiang (ton) 

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

Ap = Luas penampang tiang bor (m2) 

cu = kohesi tanah (ton/m2) 

qp = 2/3 N untuk N ≤ 60 dan qp = 40 untuk N > 60. 

 



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

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

korelasi antara qp dengan N-SPT seperti pada Gambar 2.2. 

Daya dukung selimut bored pile (skin friction), (Reese & Wright, 1978). 

Qs = f . Li . p    (6) 

Dimana : 

f = Tahanan satuan skin friction (ton/m2) 

Li = panjang lapisan tanah (m) 

p = keliling tiang (m) 

Qs = daya dukung selimut tiang (ton) 

 

Untuk tanah kohesif : 

f = α . cu     (7) 

Dimana : 

� = Faktor adhesi. 

Berdasarkan penelitian Resse & Wright (1978) nilai α = 0,55 

cu = Kohesi tanah (ton/m2) 

 

Gambar 2.2 Daya dukung ujung batas bored pile pada tanah pasiran (Reese & 

Wright, 1978) 

 

Kapasitas Aksial Tiang Tunggal 

QuQp Qs Wp    (8) 



Dimana : 

Qu = Daya dukung ultimit tiang (ton) 

Q p = Daya dukung ujung tiang (ton) 

Qs = Daya dukung selimut tiang (ton) 

Wp = Berat tiang (ton), berat tiang umumnya sangat kecil dan dapat 

   diabaikan 

 

b. Faktor Keamanan 

Untuk memperoleh kapasitas ijin tiang, maka diperlukan untuk membagi kapasitas 

ultimit tiang dengan faktor aman tertentu. Fungsi faktor aman adalah:  

1. Untuk memberikan keamanan terhadap ketidakpastian dari nilai kuat 

geser dan kompresibilitas yang mewakili kondisi lapisan tanah.  

2. Untuk meyakinkan bahwa penurunan tidak seragam di antara tiang-

tiang masih dalam batas-batas toleransi.  

3. Untuk meyakinkan bahwa bahan tiang cukup aman dalam 

mendukung beban yang bekerja.  

4. Untuk meyakinkan bahwa penurunan total yang terjadi pada tiang 

tunggal atau kelompok tiang masih dalam batas-batas toleransi.  

5. Untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian metode hitungan yang 

digunakan (Hardiyatmo, 2010).  

 

Menurut Tomlinson (1963) dalam buku Analisis dan Perencanaan Fondasi 2 faktor 

aman dinyatakan: 

Untuk dasar tiang yang dibesarkan dengan diameter < 2 m: 

Qall = Qu / 2,5    (9) 

 

Untuk tiang tanpa pembesaran di bagian bawahnya: 

Qall =Qu / 2            (10) 

 

Bila diameter tiang lebih dari 2 m, kapasitas tiang ijin perlu dievaluasi dari 

pertimbangan penurunan tiang. Selanjutnya, penurunan struktur harus pula dicek 

terhadap persyaratan besar penurunan toleransi yang masih diijinkan. Faktor aman 



(F) untuk tiang bor juga bergantung terutama pada informasi dari hasil uji beban 

statis, keseragaman kondisi tanah, dan ketelitian program penyelidikan tanah. Nilai-

nilai tipikal faktor aman untuk tiang bor yang disarankan, ditunjukkan dalam Tabel 

2.1. Nilai-nilai dalam tabel tersebut berlaku untuk bangunan-bangunan pada 

umumnya. Untuk bangunan-bangunan yang khusus, maka nilai-nilai faktor 

amannya dapat ditambah atau dikurangi.  

 

 

 

 

Tabel 2.2. Faktor Aman 

 

 

c. Kapasitas Kelompok dan Efisiensi Tiang 

Persamaan dari efisiensi tiang menurut Converse-Labarre Formula (Hardiyatmo, 

2010) adalah sebagai berikut: 

Eg = 1 – 
������� � (� ��)��

���� �
   (11) 

dimana :  

Eg = Efesiensi kelompok tiang 

m = Jumlah baris tiang 

n ' = Jumlah tiang dalam satu baris 

 = arc tgd/s, dalam derajat 

s = Jarak pusat ke pusat tiang 

d = Diameter tiang 



 

Gambar 2.3  Efisiensi Kelompok Tiang 

Daya dukung sebuah tiang dalam kelompok adalah sama dengan daya dukung tiang 

tersebut dikalikan faktor efisiensi : 

Qpg = Eg . n . Qu    (12) 

Dimana :  

Qpg = daya dukung yang diijinkan untuk kelompok tiang (ton)  

Eg = Efisiensi kelompok tiang  

n = Jumlah tiang  

Qu = Daya dukung ultimit untuk tiang tunggal (kg) 

 

2.4.2 Tahanan Lateral Fondasi Bored Pile 

Perhitungan daya dukung lateral fondasi bored pile menggunakan aplikasi allpile. 

Dimana Allpile menggunakan metode dalam program COM624S. Program 

COM624S menyelesaikan persamaan differensial nonlinear mewakili perilaku 

sistem tiang-tanah ke tahanan lateral (geser dan momen) seperti dalam metode 

analisis  p-y milik Reese. Program ini menggunakan empat macam persamaan 

nonlinear yang berbeda. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

EI 
���

��� + Q 
���

��� – R – Pq = 0   (13) 

Dimana : 

Q = Beban tekan aksial di atas tiang 

Y = Defleksi lateral tiang pada kedalaman Z  

Z = Kedalaman titik dari ujung atas tiang 



R = Reaksi tanah persatuan panjang 

E = Modulus elastisitas tiang 

I = Momen inersia tiang 

Pq = Beban merata sepanjang badan tiang 

 

P = EI 
���

��
 + Q 

��

��
           (14) 

St =   
��

��
             (15) 

M = EI 
���

���
            (16) 

Dimana : 

P = Gaya geser pada tiang 

M = Momen pada tiang 

St = Lekukan pada tiang 

 

 

Gambar 2.4. Tampilan grafik dalam Allpile 

 

2.5 SPRING 

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  

dengan, 

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

p = reaksi subgrade (kN/m2) 

s = penurunan (m) 

 

Gambar 2.5 Koefisien reaksi subgrade (ks)  

hanya berlaku pada daerah elastis 

 

Penyederhanaan hubungan antara karateristik tegangan-deformasi dari subgrade 

dan tekanan sentuh yang sebenarnya pada dasar fondasi dan mengkompensasi 

kesalahan akibat asumsi-asumsi dengan suatu faktor keamanan yang cukup 

merupakan pendekatan praktis dalam pendesainan sebuah fondasi (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 Fondasi Pelat Sangat Kaku 

Menurut Bowles (1997) dalam prakteknya sangatlah sulit membuat fondasi pelat 

yang benar-benar kaku dengan distribusi reaksi subgrade (p) pada dasar fondasi 

harus bersifat planar, dikarenakan fondasi yang kaku tetap rata saat mengalami 



penurunan. Fondasi 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 

fondasi 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 fondasi pelat setempat tersebut 

bekerja pada titik berat pelat fondasi dengan luasan A, reaksi subgrade tersebar 

secara seragam pada dasar fondasi tersebut  sebesar Q/A di setiap titik. Namun pada 

distribusi tekanan sentuh yang sebenarnya pada dasar fondasi yang sama mungkin 

sama sekali tidak seragam. Distribusi tersebut bergantung pada karakteristik 

tegangan deformasi dari subrade pada intensitas beban tersebut. Pada fondasi pelat 

yang sangat kaku, karena distribusi reaksi subgradenya sederhana maka 

perhitungan dapat dilakukan dengan analisis struktur konvensional seperti pada 

Gambar 3. 

Untuk pendekatan praktis, asumsi distribusi linear reaksi subgrade dapat digunakan 

dalam pendesainan fondasi pelat setempat. Namun demikian pada kasus seperti 

dimensi fondasi yang relatif panjang atau lebar dan ketebalan pelat yang relatif  tipis 

tentunya harus dianalisis dengan pendekatan fondasi pelat yang fleksibel. 

 

Reaksi Subgrade pada Fondasi Pelat Fleksibel 
 

Pada fondasi pelat yang fleksibel, distribusi reaksi subgrade bergantung pada 

besarnya nilai ks dan kekakuan lentur fondasinya. Fleksibilitas pelat berpengaruh 

pada berkurangnya penurunan mulai dari pusat ke arah tepi fondasi, sehingga reaksi 

subgrade juga berkurang mulai dari maksimum di bagian tengah sampai minimum 

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

kemungkinan naik dan reaksi subgrade di bawah  bagian luar pelat dapat menjadi 

nol.  Jika beban resultan Q pada fondasi pelat setempat tersebut bekerja pada titik 

berat pelat fondasi dengan luasan A, maka jumlah reaksi subgrade pada dasar 

fondasi tersebut  harus sama dengan beban resultan Q ditambah berat sendiri pelat 

fondasi (Wpelat) seperti persamaan di bawah ini. 



 

Q + Wpelat = p dA +  s.ks dA 

 

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 fondasi 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 1 sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain, lebar,  bentuk, kedalaman pelat fondasi, 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 foundationhanya dapat 

mememberikan estimasi cukup reliabel untuk tegangan lentur pada pelat fondasi 

dan beda penurunan namun bukan untuk total penurunannya. 

 

Tabel 2.3 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= 120 x qa. 

 





BAB III 

PROSEDUR DESAIN 

 

3.1 Bagan Alir Pelaksanaan Desain  

Bagan alir yang digunakan dalam proses desain struktur fondasi Tower 

B Apartemen  Abimanyu Semarang adalah seperti pada Gambar. Ada tiga 

tahap pada proses desain yaitu : 

a. Tahap 1 

Memasukkan data-data pembangunan gedung yang meliputi data 

penyelidikan tanah, gambar-gambar perencanaan, peta topografi berupa 

peta lokasi koordinat gedung dan kondisi eksisting lahan sebelum 

pekerjaan konstruksi. Data gambar rencana penggunaan ruang dalam 

Tower B Apartemen Abimanyu Semarang  untuk mengetahui asumsi-

asumsi dalam perencanaan desain dan besarnya pembebanan. Sebagian 

data ini telah diperoleh sebelum penulisan proposal Tugas Akhir. 

b. Tahap 2 

Menentukan kriteria desain struktur yang diusulkan dalam proposal 

Tugas Akhir. Kriteria desain meliputi mendesain keyplan struktur, mutu 

materialnya, metode konstruksinya maupun pembebanannya. Langkah 

selanjutnya adalah menentukan sistem struktur yang sesuai berdasarkan 

kriteria desain seismik (KDS) SNI Gempa 2012. Sistem struktur yang 

sesuai ini bisa lebih dari satu. Setelah sistem strukturnya dipilih maka 

prosedur selanjutnya adalah permodelan struktur berdasarkan denah 

struktur dalam perencanaan. Dalam proses penentuan pembebanan 

menggunakan standar SNI Pembebanan 2013. Prosedur selanjutnya 

kemudian di chek terahadap kriteria deformasi SNI Gempa 2012 seperti 

chek Torsi, chek simpangan total, chek simpangan antar lantai, chek P 

Delta, dan chek tumbukan antar gedung. 

c. Tahap 3 

Setelah kriteria deformasi dinyatakan memenuhi, prosedur 

dilanjutkan dengan desain struktur bawah. Namun jika kriteria deformasi 

ini belum memenuhi perlu memodifikasi konfigurasi struktur atau sistem 



strukturnya hingga memenuhi kriteria tersebut. Struktur bawah harus 

lebih kuat dari struktur atas, untuk itu struktur bawah tetap menggunakan 

Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa sedangkan struktur atas 

menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. Pendesainan 

fondasi dilakukan dengan cara memodelkan titik fondasi sebagai 

tumpuan elastis. Standar desain struktur fondasi dan struktur beton 

bertulang berdasarkan SNI Beton 2013 dan SNI Gempa 2012. Dokumen 

DED yang harus ada dalam desain adalah Gambar DED, Rencana 

Anggaran dan Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan 

Time Scheduling.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alir Perencanaan Desain Fondasi 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data 

3.2.1. Pengumpulan Gambar DED 

Data-data untuk desain fondasi tahan gempa Tower B Apartemen 

Abimanyu Semarang diperoleh dari pihak konsultan perencana, yaitu PT. 

Pola Dwipa. Data denah, tampak dan potongan ini diperlukan untuk membuat 

denah struktur dan untuk menentukan fungsi ruang sesuai dengan SNI Gempa 

2012 dan SNI Pembebanan 2013. Berikut beberapa gambar yang diperoleh 

dari konsultan perencana : 

 

 

Gambar 3.2 Tampak Depan Tower B Apartemen Abimanyu 



 

 

 

Gambar 3.3 Potongan Memanjang Tower B Apartemen Abimanyu 



 

 

 

Gambar 3.4 Potongan Melintang Tower B Apartemen Abimanyu 

  



 

 

Gambar 3.5 Denah Lower Ground Floor Tower B Apartemen Abimanyu 



 

 

 

Gambar 3.6 Denah Upper Ground Floor Tower B Apartemen Abimanyu 



 

 

 

 

Gambar 3.7 Denah P1, P2 dan P3 Floor Tower B Apartemen Abimanyu 



 
 

 
 
 

Gambar 3.8 Denah  3rd Floor Tower B Apartemen Abimanyu 
 



 

Gambar 3.9 Denah Typical Floor Tower B Apartemen Abimanyu 



3.2.2. Pengumpulan Data Tanah 

Penyelidikan tanah telah dilakukan pada bulan agustus 2016 dan 

dilaksanakan oleh Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Penyelidikan tanah yang 

dilaksanakan adalah pengujian N-SPT dan pengujian Sondir. Pengujian N-

SPT dilaksanakan pada 3 titik, yatu BH1, BH2 dan BH3. 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, data penyelidikan tanah yang 

diperlukan adalah data pengujian N-SPT. Dari tiga titik yang dilaksanakan 

pengujian N-SPT, diambil contoh titik yang mempunyai kedalaman tanah 

keras terdalam, yaitu BH2. Data tanah BH2 seperti yang tercantum dibawah 

ini : 

 

 

 



 

 

 

Gambar 3.10 Borelog N-SPT titik BH 2 



 

 

 
Gambar 3.11 Borelog N-SPT titik BH 2 

 

Data tanah Apartemen Abimanyu Semarang secara lengkap adalah 

sebagai berikut : 

  



Tabel 3.1. Data penyelidikan tanah Apartemen Abimanyu 

Lapisanke 
Kedalaman 

Z (m) 
di (m) 

N-SPT (N) N-

Rata2 BH1 BH2 BH3 

1 0 - 2 2 5 6 7 6 

2 2 - 4 2 17 17 22 19 

3 4 - 6 2 21 22 27 23 

4 6 - 8 2 24 30 29 28 

5 8 - 10 2 33 38 32 34 

6 10 - 12 2 26 44 37 36 

7 12 - 14 2 28 39 46 38 

8 14 - 16 2 38 55 40 44 

9 16 - 18 2 >60 43 41 48 

10 18 - 20 2 >60 42 >60 54 

11 20 - 22 2 41 44 >60 48 

12 22 - 24 2 53 42 42 46 

13 24 - 26 2 42 >60 41 48 

14 26 - 28 2 >60 40 >60 53 

15 28 - 30 2 >60 37 >60 52 

 

Data tanah diatas kemudian digunakan untuk perhitungan kapasitas 

dukung fondasi bored pile. Hasil perhitungan kapasitas yang terlemah yang 

akan digunakan dalam perencanaan selanjutnya. 

 

3.3. Analisis Desain Struktur Atas 

a. Penentuan beban mati dan beban hidup struktur 

- 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. 



Dalam menentukan beban mati untuk perancangan, harus digunakan 

berat bahan dan konstruksi yang sebenarnya, dengan ketentuan bahwa 

jika tidak ada informasi yang jelas, nilai yang harus digunakan adalah 

nilai yang disetujui oleh pihak yang berwenang 

Beban mati untuk struktur Gedung Tower B Apartemen Abimanyu  

Semarang berdasarkan Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk 

Rumah dan Gedung, SNI.1727.1989-F, dapat ditentukan sebagai berikut 

: 

- Beton bertulang    =  2400 kg/m3   

- Plafon dan penggantung  =   20 kg/m2  

- Adukan/spesi lantai per cm tebal  =   21 kg/m2 

- Penutup lantai/ubin per cm tebal  =   24 kg/m2 

- Pasangan bata setengah batu       = 250 kg/m2 

 

- 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. 

Penentuan pembebanan pada struktur bangunan Tower B Apartemen 

Abimanyu  Semarang menggunakan peraturan SNI 1727:2013 tentang 

beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain.  

Nilai besaran dari masing-masing beban dalam satuan kg/m2 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Pembebanan pada bangunan 

  

Fungsi Ruang Beban Mati (D) Beban Hidup (L) 

Parkiran 100 500 

Koridor 150 500 

Seluruh ruang kecuali  koridor , 

tangga, balkon 
150 200 

Roof tank 150 500 

Tangga 150 300 



 

 

  

 

 

 

 

b. Penentuan beban gempa 

- Penentuan Kelas Situs 

Menurut batasan kelas  situs yang tercantum dalam pasal 5.3 SNI 03-

1726- 2012, kelas situs ditetapkan sebagai SA, SB, SC, SD, SE, dan SF 

sesuai dengan definisi yang tercantum dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.3 Klasifikasi Situs 

Kelas Situs 
Vs 

(m/detik) 
N atau Nch Su (kPa) 

SA  

(batuan keras) 
>1500 N/A N/A 

SB 

(batuan) 
750 s/d1500 N/A N/A 

SC 

(tanah keras, sangat padat dan 

batuan lunak) 

350 s/d750 >50 ≥100 

SD 

(tanah sedang) 
175 s/d 350 15 s/d 50 50 s/d 100 

SE 

(tanah lunak) 

<175 <15 <50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih 

dari 3 m tanah dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Indeks plastisitas, PI >20 

2. Kadar air, w ≥ 40% 

3. Kuat geser niralir su< 25 kPa 

SF 

(tanah khusus, yang 

Setiap lapisan tanah yang memiliki salah satu atau 

lebih dari karakteristik berikut: 



membutuhkan investigasi 

geoteknik spesifik dan analisis 

respon spesifik situs yang 

mengikuti pasal 6.10.1) 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat 

beban gempa seperti mudah likuifaksi, 

lempung sangat sensitif, tanah tersementasi 

lemah 

- Lempung sangat organic dan/atau gambut 

(ketebalan H>3 m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi 

(ketebalan H>7,5 m dengan Indeks Plastisitas, 

IP >75 

- Lapisan lempung lunak/setengah teguh dengan 

ketebalan H>35 m denganSu< 50 kPa 

 

Untuk mengetahui kelas situs tanah yang terdapat pada lokasi 

tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan tanah profil tanah yang 

mengandung beberapa lapisan tanah dan/atau batuan yang nyata berbeda, 

harus dibagi menjadi lapisan-lapisan yang diberi nomor ke 1 sampai ke-

n dari atas ke bawah, sehingga pada total n lapisan tanah yang berbeda 

pada lapisan 30 m paling atas tersebut  

Tabel 3.4 Hasil Pegujian –SPT di Lokasi Proyek 

Lapisan 

ke 

Kedalaman 

Z (m) 

di 

(m) 

N-SPT (N) N-

Rata2 

di/N 

rata2 BH1 BH2 BH3 

1 0 - 2 2 5 6 7 6 0.333 

2 2 - 4 2 17 17 22 19 0.107 

3 4 - 6 2 21 22 27 23 0.086 

4 6 - 8 2 24 30 29 28 0.072 

5 8 - 10 2 33 38 32 34 0.058 

6 10 - 12 2 26 44 37 36 0.056 

7 12 - 14 2 28 39 46 38 0.053 

8 14 - 16 2 38 55 40 44 0.045 

9 16 - 18 2 >60 43 41 48 0.042 

10 18 - 20 2 >60 42 >60 54 0.037 



11 20 - 22 2 41 44 >60 48 0.041 

12 22 - 24 2 53 42 42 46 0.044 

13 24 - 26 2 42 >60 41 48 0.042 

14 26 - 28 2 >60 40 >60 53 0.038 

15 28 - 30 2 >60 37 >60 52 0.038 

Jumlah 30  1.093 

 

Nilai �� untuk lapisan tanah paling atas ditentukan sesuai dengan 

perumusan berikut : 

�� = 
∑ ���

�� �

∑
��

��
�
��

 

di = tebal setiap lapisan antara kedalaman 0 sampai 30 meter  

Ni = tahanan penetrasi standar 60 persen energi (N60) yang terukur  

    langsung di lapangan tanpa koreksi. 

Mengingat data yang digunakan dalam perhitungan merupakan data 

sekunder, sehingga Ni yang dipakai berasal dari N-SPT dengan factor 

koreksi sama dengan satu. Oleh karena itu, maka nilai N = 30/(1,093) = 

27 dengan klasifikasi Situs SD (tanah sedang). 

 

- Menentukan Spektrum Respons Desain 

Untuk menentukan  spectrum  respon desain untuk lokasi proyek 

yaitu berada di Tembalang Semarang data tanah dengan jenis tanah 

sedang diambil dari situs puskim.pu.go.id dengan alamat lengkap 

http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_spektra_indonesia_2011/. 

Pengisian lokasi proyek dapat berdasarkan koordiat yang di klik pada 

peta lokasi (Gambar) 



 

Gambar 3.12 Peta Lokasi Apartemen Abimanyu 

 

Dapat diketahui untuk lokasi proyek Apartemen Abimanyu dengan 

Klasifikasi Situs SD (tanah sedang) didapat nilai sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5 Nilai parameter spectrum respon 

PGA (g) 0.503 

SS (g) 1,113 

S1 (g) 0.370 

CRS 0.875 

CR1 0.000 

FPGA 1,000 

FA 1,055 

FV 1,660 

PSA (g) 0.503 

SMS (g) 1,174 

SM1 (g) 0.614 

SDS (g) 0.783 

SD1 (g) 0.410 

T0 (detik) 0.105 

TS (detik) 0.523 

 



 

Gambar 3.13 Respons Spektrum Desain 

 

 

- Menentukan Kategori Resiko Struktur Bangunan dan faktor 

keutamaan Ie 

Untuk berbagai kategori resiko struktur bangunan gedung dan non gedung 

sesuai tabel. Pengaruh gempa rencana terhadapnya harus dikalikan dengan 

suatu faktor keamanan Ie Menurut Tabel. 

 

Tabel 3.6 Kategori resiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban 

gempa.  

Jenis Pemanfaatan Kategori 

Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah 

terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan 

termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk, antara lain : 

- Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan. 

- Fasilitas sementara 

- Gudang Penyimpanan 

- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 



Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk 

dalam kategori resiko I,III,IV , termasuk, tetapi tidak 

dibatasi untuk : 

- Perumahan 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen / rumah susun 

- Pusat perbelanjaan /mall 

- Bangunan industri 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

II 

 

Tabel 3.7 Faktor Keutamaan Gempa [Ie] 

Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa, Ie 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,5 

 

Dari Tabel  untuk Nilai SDS = 0.783 dan kategori resiko II didapatkan 

bangunan yang direncanakan masuk dalam kategori desain seismik D. 

Tabel. Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan  

pada periode pendek. 

Tabel 3.8 Kategori Resiko 

Nilai SDS Kategori Resiko 

I atau II atau III IV 

SDS < 0,167 A A 

0,167 < SDS <0,33 B C 

0,33 < SDS < 0,50 C D 

0,50 < SDS D D 

 

Dari Tabel  untuk Nilai SD1 = 0.410 dan kategori resiko II didapatkan 

bangunan yang direncanakan masuk dalam kategori design seismik D. 



Tabel. Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan  

pada periode 1 detik 

Tabel 3.9 Kategori Resiko 

Nilai SD1 Kategori resiko 

I atau II atau III IV 

SD1 < 0,067 A A 

0,067 < SD1 < 0,133 B C 

0,133 < SD1 < 0,20 C D 

0,20 < SD1 D D 

Kombinasi pembebanan : 

1. COMB1U  = 1.4 DL 

2. COMB2U  = 1.2DL + 1.6 LL 

3. COMB5UX = (1.2 + 0.2.SDS) DL + 1 LL ± 1ρEx ± 0.3ρEy 

4. COMB5UY = (1.2 + 0.2.SDS) DL + 1 LL ± 0.3ρEx ± 1ρEy 

5. COMB7UX = (1.2 + 0.2.SDS) DL ± 1ρEx ± 0.3ρEy 

6. COMB7UY = (1.2 + 0.2.SDS) DL ± 0.3ρEx ± 1ρEy 

Dimana : 

DL = beban mati 

LL = beban hidup 

Ex/Ey = beban gempa arah x/y 

 

- Pemilihan Sistem Struktur 

Sistem struktur bangunan Gedung Apartemen Abimanyu direncanakan 

mempunyai penahan gaya seismik berupa sistem rangka pemikul momen 

dari beton bertulang. Struktur atas gedung harus didesain sebagai Rangka 

Beton Bertulang Pemikul Momen Khusus (SRPMK), dengan Koefisien 

Modifikasi Respons (R) = 8, Faktor Kuat Lebih Sistem (ΩO) = 3, dan Faktor 

Pembesaran Defleksi (Cd) = 5,5 

Tabel 3.10 Faktor R, Cd, dan ΩO untuk sistem penahan gaya gempa  

Sistem 

penahan 

Koefisien 

modifikas

Fakto

r kuat 

lebih 

Faktor 

pembesara

Batasan sistem struktur 

dan batasan Tinggi 

struktur hn(m) 



gaya 

seismik 

i respons, 

R 

sitem, 

ΩO  

n defleksi, 

Cd 

Kategori desain seismik 

B C D E F 

Sistem 

rangka 

pemikul 

momen 

        

Rangka 

beton 

bertulang 

pemikul 

momen 

khusus 

8 3 5 ½ T

B 

T

B 

T

B 

T

B 

T

B 

Rangka 

beton 

bertulang 

pemikul 

momen 

menenga

h 

5 3 4 ½ T

B 

T

B 

TI TI TI 

Rangka 

beton 

bertulang 

pemikul 

momen 

biasa 

3 3 2 ½ T

B 

TI TI TI TI 

TB = Tidak dibatasi 

TI = Tidak diizinkan 

 

- Penentuan Periode fundamental struktur 

Penentuan perioda-perioda fundamental struktur (T) tidak boleh melebihi 

hasil koefisien untuk batasan atas pada perioda yang dihitung (CU) dan 

perioda fundamental pendekatan (Ta). Sebagai alternatif pada pelaksanaan 



analisis untuk menentukan perioda fundamental struktur (T) diijinkan 

secara langsung menggunakan perioda bangunan pendekatan (Ta). 

Tabel 3.11 Koefisien untuk batas atas pada perioda yang dihitung 

Parameter Percepatan Respons 

Spektral desain pada 1 detik, SD1 

Koefisien Cu 

>0.4 1.4 

0.3 1.4 

0.2 1.5 

0.15 1.6 

< 0.1 1.7 

Perioda fundamental pendekatan (Ta) dalam detik, harus ditentukan dari 

persamaan berikut: 

Ta = Ct Hn
x 

Dengan,  

Ct dan x = koefisien  

Hn  = ketinggian struktur, dalam (m), di atas dasar sampai tingkat 

tertinggi struktur. 

 

 

 

Tabel 3.12 Nilai parameter perioda pendekatan Ct dan x 

Tipe Struktur Ct X 

Sistem rangka pemikul momen di mana 

rangka memikul 100 persen gaya gempa 

yang disyaratkan dan tidak dilingkupi atau 

dihubungkan dengan komponen yang lebih 

kaku dan akan mencegah rangka dari 

defleksi jika dikenai gaya gempa: 

  

Rangka beton pemikul momen 0,0466 0,9 

 

Gedung Apartemen Abimanyu mempunyai tinggi total 80 m. Sehingga, 

didapat nilai Ta sebagai berikut : 



Ta = 0.0466. 800.9 

 

Ta = 2.4 detik 

Sehingga, perhitungan T menggunakan rumus : 

T = Cu . Ta 

T = 1.4 . 2.4 

T = 3.36 detik 

 

- Perhitungan geser dasar seismik 

Prosedur gaya lateral ekivalen Geser dasar seismik, V , dalam arah yang 

ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut:  

V=CS.W 

Keterangan:  

CS = koefisien respons seismik  

W = berat seismik efektif  

Koefisien respons seismik (CS) harus ditentukan sesuai dengan persamaan, 

CS = 
���

(
�

��
)
 

 

 

 

Keterangan:  

SDS = parameter percepatan spektrum respons desain dalam rentang 

perioda pendek  

R = faktor modifikasi respons  

Ie = faktor keutamaan gempa  

Dalam perhitungan, digunakan parameter sebagai berikut : 

SDS = 0.783 

R = 8 

Ie = 1 

Cs = 
�.���

(�/�)
 

Cs = 0.097875 

 



 

Nilai CS tidak perlu melebihi persamaan, 

CS = 
�� �

�(
�

��
)
 

Dengan,  

SD1 = parameter percepatan spektrum respons desain pada perioda 

sebesar 1,0 detik  

T = 3.36  

SD1 = 0.410 

 

Cs = 
�.���

�.�� (�/�)
 

Cs = 0.015253 

Nilai Cs tidak boleh kurang dari 0.01. Sehingga nilai Cs yang dipakai 

adalah 0.015253. 

Analisa struktur 3-D statis dan dinamis untuk beban vertikal dan lateral 

(gempa) dilakukan dengan bantuan program SAP2000. Struktur atas 

bangunan Apartemen Abimanyu menggunakan sistem Rangka Beton 

Bertulang Pemikul Momen Khusus dan taraf penjempitan diambil di lantai 

dasar.  

 

3.4. Analisis Desain Struktur Fondasi 

Fondasi harus didesain untuk menahan gaya yang dihasilkan dan 

mengakomodasi pergerakan yang disalurkan ke struktur oleh gerak tanah 

desain. Struktur bawah tidak boleh gagal dari struktur atas. Desain detail 

kekuatan (strength) struktur bawah harus memenuhi persyaratan beban gempa 

rencana. 

Dalam pendesainan struktur fondasi Tower B Apartemen Abimanyu 

Semarang dilakukan dengan 2 langkah, yaitu sebagai berikut : 

a. Memodelkan pilecap dan titik tiang fondasi 

Pendesainan fondasi dilakukan dengan memodelkan pelat pilecap 

pada program analisis struktur SAP2000. Titik titik fondasi bored pile 

ditentukan dan di berikan tumpuan spring.  



 Selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas tiang fondasi tunggal 

berdasarkan data tanah yang tersedia. Fondasi harus didesain lebih kuat 

dari struktur atas. Fondasi tunggal tersebut harus mampu menahan gaya 

yang diteruskan dari struktur atas bangunan. Beban horisontal yang 

harus ditumpu fondasi minimal sebesar 10% dari beban vertikal.  

 Kapasitas fondasi tiang tunggal dihitung berdasarkan data tanah N-

SPT. Dapat dihitung secara manual ataupun dengan cara menggunakan 

program aplikasi Allpile, kapasitas ini kemudian dengan output dari 

program analisis struktur SAP2000, yaitu berupa reaksi tumpuan. Dari 

hasil perhitungan akan diketahui kebutuhan kedalaman fondasi bored 

pile pada Apartemen Abimanyu ini.  

 

 

 

Gambar 3.14 Permodelan Pilecap dan tumpuan Spring 



 

Gambar 3.15 Permodelan Fondasi Tiang 

 

b. Menghitung kapasitas pilecap 

Pilecap harus direncanakan agar kuat dan kaku dalam menahan 

beban yang diberikan dari struktur atas. Kolom – kolom dimodelkan 

dengan tumpuan jepit. Pilecap harus mampu menahan beban sebesar 

reaksi dari tumpuan jepit yang terjadi, serta kaku dalam menahan geser 

pons dan geser lentur. 

 

Gambar 3.16 Permodelan Tumpuan Jepit 

Perhitungan kapasitas pilecap dilakukan dengan perhitungan manual 

maupun dengan program aplikasi bantu. Aplikasi yang digunakan 



adalah AFES. Didalam AFES konfigurasi dari tiang tunggal dan pilecap 

dapat dimodelkan sesuai kebutuhan. Memungkinkan untuk 

menggunakan kedalaman tiang yang berbeda untuk setiap beban yang 

berbeda.  

 

Gambar 3.17 Permodelan Fondasi dalam AFES 

 

 

3.5. Permodelan Struktur 

3.5.1. Permodelan Struktur Atas 

a. Jenis Material Beton 

Berat jenis beton bertulang adalah 2400 kg/m3. Mutu beton 

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

 

 

  Tabel 3.13 Mutu Beton 

Elemen Mutu 

Kolom fc’ = 35  Mpa 

Balok dan Pelat  fc’ = 35 Mpa 

Tangga fc’ = 35 Mpa 

 

b. Jenis Material Tulangan 

Mutu baja tulangan yang dipakai adalah : 



BJTS – 40 (fy = 390 MPa) 

 

c. Denah Struktur Apartemen Abimanyu 

Denah Struktur Apartemen Abimanyu diasumsikan terlebih 

dahulu. Penentuan  dimensi balok struktur boleh menggunakan 

rumus berikut ini : 

Untuk balok induk : 

H = 1/10 L 

B = ½ H 

Sedangkan untuk balok anak : 

h = 1/12 L 

b = ½ h 

dimana : 

L = panjang bentang 

H = tinggi balok induk 

B = lebar balok induk 

h = tinggi balok anak 

b = lebar balok anak 



 

 

Gambar 3.18 Denah Struktur Lower Ground 



 

 

Gambar 3.19 Denah Struktur Upper Ground 



 

 

 

Gambar 3.20 Denah Struktur P1-P2 Floor 



 

 

 

Gambar 3.21 Denah Struktur P3 Floor 



 

 

 

Gambar 3.22 Denah Struktur 3rd Floor 



 

 

 

 

Gambar 3.23 Denah Struktur 4th – 8 th Floor 



 

 

 

 

Gambar 3.24 Denah Struktur 9th – 20th Floor 



 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Denah Struktur 21th – 27th Floor 



 

3.5.2. Permodelan struktur Fondasi 

Fondasi Bored pile yang dipakai adalah berdiameter 100 cm. 

Dengan tambahan keterangan sebagai berikut : 

a. Jenis Material Beton 

Berat jenis beton bertulang adalah 2400 kg/m3. Mutu beton 

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

Tabel 3.14 Mutu Beton 

Elemen Mutu 

Bored Pile fc’ = 30  Mpa 

Pilecap fc’ = 30 Mpa 

 

b. Jenis Material Tulangan 

Mutu baja tulangan yang dipakai adalah : 

Tabel 3.15 Mutu baja tulangan 

Elemen Mutu Tegangan Leleh 

Tulangan Ulir (D) BJTD 40 (Deformed) fy = 390 Mpa 

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

 

c. Denah Keyplan Fondasi  

Jarak antar fondasi bored pile sebesar 2 – 2,5 D. Dengan 

diameter bored pile 100 cm. Berikut ini adalah gambar keyplan 

perletakan fondasi bored pile bangunan gedung Tower B 

Apartemen Abimanyu Semarang : 



Gambar 3.26 Keyplan perletakan Fondasi Bored Pile



 
 

 

Gambar 3.27 Denah Typikal Raft Foundation 

  



 
 

  



 
 

BAB IV 

PERHITUNGAN DESAIN FONDASI TAHAN GEMPA 

 

4.1.Desain Struktur Fondasi Tahan Gempa 

Struktur fondasi bangunan Tower B Apartemen Abimanyu Semarang terdiri dari tiang 

fondasi dan pilecap. Fondasi berfungsi untuk mendukung seluruh beban bangunan dan 

meneruskan beban bangunan tersebut kedalam tanah dibawahnya. Suatu sistem fondasi 

harus mampu mendukung beban bangunan di atasnya, termasuk gaya-gaya luar seperti 

gaya angin, gempa dan lain-lain. Untuk itu fondasi haruslah kuat dan kaku agar tidak 

mengalami penurunan, tidak mengalami patah, karena akan sulit untuk memperbaiki suatu 

sistem fondasi karena tertanam di dalam tanah.  

Selain itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain struktur 

fondasi yaitu kapasitas dukung tiang yang mampu menahan beban. Oleh karena itu 

perlunya pengujian tanah dan pengujian tiang untuk mendapatkan kapasitas dukung  tiang 

sesuai dengan persyaratan. Pengujian tiang berfungsi sebagai pengecekan kapasitas dukung 

tiang yang sudah direncanakan tetapi hanya dipilih beberapa titik saja, sehingga perlu 

pengecekan kapasitas dukung tiang berdasarkan pengujian tanah. 

 

4.2.Persyaratan Fondasi Tahan Gempa 

Tower B Apartemen Abimanyu Semarang yang berada dipusat kota Semarang 

termasuk dalam kategori desain seismik D, untuk itu fondasi harus direncanakan sesuai 

dengan standar nasional yang berlaku di Indonesia, yaitu harus didasarkan pada SNI 

1726:2012 tentang cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung, 

SNI 1727:2013 tentang pembebanan minimun perencanaan bangunan gedung, SNI 

2052:2014 tentang baja tulangan beton dan SNI 2847:2013 tentang persyaratan beton 

struktural untuk bangunan gedung.  

4.2.1. Tiang fondasi (Pile Foundation) 

Pada pasal 7.14.2.2.2 SNI 1726:2012 disebutkan bahwa bila tiang beton 

digunakan dalam kelas situs SA sampai SD, tiang tersebut harus mempunyai tulangan 

longitudinal dan tulangan pengekang transversal menerus sepanjang tiang. Tulangan 

longitudinal dan transversal harus sepanjang tujuh kali diameter tiang dari penutup 

tiang dan dari permukaan kontak antara lapisan yang keras atau teguh dan lapisan yang 

berpotensi likuifaksi atau berupa lapisan lempung lunak atau lempung setengah teguh, 

kecuali tulangan transversal tidak ditempatkan dalam panjang bertulangan minimum 



 
 

harus diijinkan untuk menggunakan rasio tulangan spiral transversal dengan tidak 

kurang dari setengah yang disyaratkan seperti yang telah disebutkan diatas.   

Spasi penulangan transversal yang tidak ditempatkan dalam panjang bertulangan 

minimum diijinkan untuk ditingkatkan, tetapi harus tidak boleh melebihi dari yang 

terkecil dari berikut ini : 

1. 12 diameter batang tulangan longitudinal, 

2. Setengah diameter tiang, 

3. 300 mm. 

 

- Tulangan untuk tiang beton tanpa pembungkus 

Untuk tiang beton bor cor setempat tanpa pembungkus, minimum empat batang 

tulangan longitudinal dengan rasio tulangan longitudinal minimum 0,005 dan tulangan 

pengekangan transversal harus disediakan sepanjang panjang tiang bertulangan 

minimum seperti didefinisikan dibawah mulai dari ujung atas tiang. Tulangan 

longitudinal harus menerus melewati panjang tiang bertulang minimum dengan 

panjang penyaluran tarik.  

Panjang tiang bertulangan minimum harus diambil minimum ; 

1. Setengah panjang tiang,  

2. Sejarak 3 m, 

3. Tiga kali diameter tiang 

4. Panjang lentur tiang, dimana harus diambil sebagai panjang dari sisi bawah penutup 

tiang sampai suatu titik dimana momen retak penampang beton dikalikan dengan 

faktor tahanan 0,4 melebihi momen terfaktor perlu dititik itu. 

 

Bila tulangan tranversal disyaratkan, pengikat tulangan transversal harus minimum 

batang tulangan ulir D10 untuk tiang sampai dengan diameter 500 mm dan batang 

tulangan ulir D13 untuk tiang dengan diameter lebih besar.  



 
 

 

 

 

Gambar 4.1. Syarat Pendetailan Tiang Fondasi 

 

 

4.2.2 Pilecap 

Tiang-tiang diikat menjadi satu oleh kepala tiang di dalam sebuah tiang kelompok. 

Dan kepala tiang ini disebut dengan Pilecap. Antara Pilecap satu sama lainnya 

dihubungkan dengan Tiebeam, sehingga seluruh struktur menjadi satu kesatuan yang 

bekerja sama dalam menahan beban. 



 
 

Dalam SNI 2847:2013 pasal 15.7 tertulis bahwa tebal fondasi tapak diatas tulangan 

bawah tidak boleh kurang dari 150 mm untuk fondasi tapak diatas tanah atau kurang 

dari 300 mm untuk fondasi tapak diatas tiang fondasi (pilecap).  

Perhitungan momen fondasi tapak (pilecap) harus menyesuaikan pasal 15.4, yaitu 

momen terluar pada sembarang penampang pilecap harus ditentukan dengan 

melewatkan bidang vertikal melalui pilecap, dan menghitung momen dari gaya-gaya 

yang bekerja pada seluruh luas pilecap pada salah satu sisi vertikal bidang tersebut. 

Pada pilecap persegi dua arah, tulangan dalam arah panjang harus didistribusikan 

merata melintasi lebar keseluruhan pilecap.  

Untuk tulangan dalam arah pendek, sebagian tulangan total, harus didistribusikan 

merata sepanjang suatu lebar jalur (dipusatkan pada garis pusat kolom) sama dengan 

panjang sisi pendek pilecap. Sisa tulangan yang diperlukan dalam arah pendek, harus 

didistribusikan merata diluar lebar jalur pusat fondasi tapak. 

Sedangkan perhitungan geser pilecap harus menyesuaikan pasal 15.5 SNI 

2847:2013. Seluruh reaksi dari sembarang tiang fondasi dengan pusatnya yang berada 

dtiang/2 atau lebih diluar penampang harus dianggap menghasilkan geser pada 

penampang tersebut. Reaksi dari sembarang tiang fondasi dengan pusatnya dtiang/2 atau 

lebih di dalam penampang harus dianggap tidak menghasilkan geser pada penampang 

tersebut.  

 

- Hubungan pilecap dengan kepala fondasi tiang.  

Persyaratan dalam SNI 2847:2013 bahwa tiang fondasi yang menahan beban tarik 

harus memiliki tulangan longitudinal menerus sepanjang panjang yang menahan gaya 

tarik desain. Tulangan longitudinal harus didetail untuk menyalurkan gaya tarik dalam 

pilecap ke komponen yang ditumpu. 

Dijelaskan oleh Sugito (2011) bahwa tulangan kepala fondasi tiang bor atau tiang 

pancang biasanya hanya ditekuk kemudian dicor digabungkan dengan pilecap, kondisi 

demikian hanya bisa digunakan untuk struktur biasa dan SRPMM, tetapi untuk struktur 

SRPMK bagian kepala fondasi tiang tersebut harus dilingkupi dengan sengkang/spiral 

yang berguna untuk menjaga inti beton terutama untuk tiang yang didesain menerima 

gaya tarik. 

Panjang penyaluran lurus kondisi tarik dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Ld = 42 db 

Dengan, 



 
 

Ld = panjang penyaluran 

db = diameter tulangan 

Untuk struktur SRPMK daerah kepala fondasi tiang harus dilingkupi 

sengkang/spiral, sedangkan untuk struktur SRPMM ketentuan tersebut tidak 

diharuskan, penggunaan sengkang/spriral pada kepala tiang tersebut sangat dianjurkan 

untuk fondasi tiang yang menerima gaya tarik. Dengan kepala fondasi tiang harus 

masuk kedalam pilecap minimal 5 cm.  

 

 

 

Gambar 4.2. Detail Hubungan Fondasi Tiang dan Pilecap 

- Hubungan antara kolom dengan fondasi (pilecap) 

Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.12.2.1, tulangan longitudinal kolom struktur yang 

menahan gaya – gaya yang ditimbulkan oleh pengaruh gempa harus menerus kedalam 

pilecap, dan harus sepenuhnya disalurkan untuk tarik pada bidang kontak.  

Kemudian pada pasal 21.12.2.2 mengatakan bahwa untuk sambungan kolom ke 

fondasi sangat dianjurkan untuk menggunakan panjang penyaluran tulangan berkait 90o 

dimana kaitnya ditekuk kearah dalam dengan maksud untuk menjaga inti beton didalam 

keliling tulangan longitudinal kolom. Untuk menahan beban gempa yang bolak-balik, 

maka menjaga inti beton sangatlah penting, karena jika inti beton menjadi rusak maka 

kekuatannya akan berkurang. Detail menurut SRPMK mengharuskan agar sengkang 

kolom bagian bawah diteruskan sampai kedalam fondasi, hal ini karena SRPMK 

mempunyai tingkat daktilitas yang lebih tinggi daripada SRPMM sehingga 

dimaksudkan agar kolom mampu mengembangkan daktilitas yang dimilikinya dengan 

maksimal. 



 
 

Penentuan panjang minimum penyaluran tulangan tanpa kait kondisi tekan tanpa 

kait sebesar : 

Ld = 28 db 

Penentuan panjang minimum penyaluran tulangan tanpa kait kondisi tarik 

dengan kait 90o sebesar : 

Ld = 17 db 

 

Sedangkan ujung kait 90o ditekuk sebesar : 

Ld = 12 db 

Untuk struktur SRPMK jarak sengkang daerah Lo yang akan diteruskan 

kedalam pilecap diambil nilai terkecil dari 6 db atau 0,25b, atau sx.untuk struktur 

SRPMM tidak disebutkan ketentuan untuk meneruskan sengkang kolom bawah 

kedalam pilecap, tetapi jika secara pertimbangan perencana struktur diperlukan 

disarankan tetap diadakan sengkang kedalam fondasi. 

Penjangkaran tulangan kolom ke pilecap harus disesuaikan dengan gambar 

dibawah ini : 

a. Tinggi Pilecap (H) 2000 mm atau lebih kecil 

 

 

Gambar 4.3. Penjangkaran Tulangan kolom ke pilecap 

Catatan : 100 % Tulangan kolom harus diturunkan sampai bawah pilecap 

 

b. Tinggi Pilecap (H) lebih dari 2000 mm 



 
 

 

 

Gambar 4.4. Penjangkaran tulangan kolom ke pilecap 

Catatan : 50 % Tulangan kolom harus diturunkan sampai bawah pilecap. 

 

4.3.Pendesainan Fondasi Tahan Gempa Tower B Apartemen Abimanyu Semarang 

Struktur bawah harus lebih kuat dari struktur atas, sehingga struktur bawah mampu 

menahan beban gempa yang akan menimpa bangunan tersebut. Untuk itu struktur bawah 

atau struktur fondasi di desain untuk mampu menahan beban gempa yang lebih besar dari 

yang dapat diterima oleh struktur atas. 

4.3.1. Beban gempa  

Struktur atas direncanakan sebagai Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK), 

dimana struktur mempunyai nilai koefisien modifikasi respons (R) = 8 sehingga didapatkan 

faktor skala gempa sebesar : 

Scale Factor = g . Ie / R 

dengan, 

Scale Faktor = faktor skala gempa 

g   = percepatan gravitasi bumi (9,81 m/det2) 

Ie   = faktor keutamaan gempa (1,0) 

R   = koefisien modifikasi respons (8,0) 

Sehingga didapat, 

Scale factor = 9,81 x 1,0 / 8,0 

   = 1,22625 



 
 

Struktur bawah/fondasi harus didesain bukan dengan SRPMK juga, tetapi dengan 

Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB), sehingga struktur fondasi mempunyai 

koefisien modifikasi respons (R) = 3. Maka didapatkan nilai faktor skala gempa sebagai 

berikut : 

Scale factor = 9,81 x 1,0 / 3,0 

   = 3,27  

Sehingga didapatkan faktor skala gempa yang berbeda dari kedua struktur, yaitu 

struktur atas dengan menggunakan faktor skala gempa sebesar = 1,22625. Sedangkan 

struktur bawah/fondasi menggunakan nilai faktor skala gempa sebesar = 3,27.  

Berikut ini adalah perhitungan beban gempa (V) dan perhitungan koreksi faktor skala 

gempa pada masing-masing sistem rangka seperti yang telah dijelaskan di atas.  

Koreksi faktor skala untuk perhitungan struktur atas atau sistem rangka pemikul 

momen khusus : 

- Koreksi pertama 



 
 

 

 

- Koreksi kedua 

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah X

Ie 1 Ie 1

R 8 R 8

Periode Getar Arah X Periode Getar Arah Y

Rangka Pemikul Momen Rangka Pemikul Momen

Ct 0.0466 Ct 0.0466

hn 80 m hn 80 m

x 0.9 x 0.9

Ta 2.40528701 detik Ta 2.40528701 detik

N 27 N 27

Ta 2.7 detik Ta 2.7 detik

Check batasan Tc arah x Check batasan Tc arah Y

Tc 2.572402 detik Tc 2.436486 detik

Cu 1.4 Cu 1.4

Cu.Ta 3.36740181 detik Cu.Ta 3.36740181 detik

                Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc            Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc

Perhitungan Vstatik arah X Perhitungan V statik arah Y

SDS 0.783 g SDS 0.783 g

SD1 0.41 g SD1 0.41 g

CS 0.097875 CS 0.097875

CS Max 0.01992301 CS Max 0.02103439

CS Min 0.034452 CS Min 0.034452

CS 0.01992301 CS 0.02103439

Berat Efektif W = DL + 0,3LL 192933.62 kN

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah Y

Vx = Cs.W = 3843.81908 kN Vy = Cs.W = 4058.24121 kN

85%Vx = 3267.24622 kN 85%Vy = 3449.50503 kN

Gempa Analisis Dinamik arah X Gempa Analisis Dinamik arah Y

Vdinx = 2844.474 kN Vdiny = 3340.871 kN

               Vstatis > Vdin                Vstatis > Vdin

Arah x Arah Y

Koreksi Faktor Skala = 1.408507 1.2661236



 
 

 

 

 

- Koreksi ketiga 

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah X

Ie 1 Ie 1

R 8 R 8

Periode Getar Arah X Periode Getar Arah Y

Rangka Pemikul Momen Rangka Pemikul Momen

Ct 0.0466 Ct 0.0466

hn 80 m hn 80 m

x 0.9 x 0.9

Ta 2.40528701 detik Ta 2.40528701 detik

N 27 N 27

Ta 2.7 detik Ta 2.7 detik

Check batasan Tc arah x Check batasan Tc arah Y

Tc 2.572402 detik Tc 2.436486 detik

Cu 1.4 Cu 1.4

Cu.Ta 3.36740181 detik Cu.Ta 3.36740181 detik

                Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc            Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc

Perhitungan Vstatik arah X Perhitungan V statik arah Y

SDS 0.783 g SDS 0.783 g

SD1 0.41 g SD1 0.41 g

CS 0.097875 CS 0.097875

CS Max 0.01992301 CS Max 0.02103439

CS Min 0.034452 CS Min 0.034452

CS 0.01992301 CS 0.02103439

Berat Efektif W = DL + 0,3LL 192933.62 kN

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah Y

Vx = Cs.W = 3843.81908 kN Vy = Cs.W = 4058.24121 kN

85%Vx = 3267.24622 kN 85%Vy = 3449.50503 kN

Gempa Analisis Dinamik arah X Gempa Analisis Dinamik arah Y

Vdinx = 3267.113 kN Vdiny = 3449.505 kN

               Vstatis > Vdin                Vstatis > Vdin

Arah x Arah Y

Koreksi Faktor Skala = 1.408564 1.2661236



 
 

 

Sehingga pada struktur atas didapatkan faktor skala gempa arah x sebesar 1,408606 dan 

faktor skala gempa arah y sebesar 1,2661236. 

Perhitungan koreksi faktor skala gempa untuk struktur bawah atau struktur rangka 

pemikul momen biasa : 

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah X

Ie 1 Ie 1

R 8 R 8

Periode Getar Arah X Periode Getar Arah Y

Rangka Pemikul Momen Rangka Pemikul Momen

Ct 0.0466 Ct 0.0466

hn 80 m hn 80 m

x 0.9 x 0.9

Ta 2.40528701 detik Ta 2.40528701 detik

N 27 N 27

Ta 2.7 detik Ta 2.7 detik

Check batasan Tc arah x Check batasan Tc arah Y

Tc 2.572402 detik Tc 2.436486 detik

Cu 1.4 Cu 1.4

Cu.Ta 3.36740181 detik Cu.Ta 3.36740181 detik

                Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc            Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc

Perhitungan Vstatik arah X Perhitungan V statik arah Y

SDS 0.783 g SDS 0.783 g

SD1 0.41 g SD1 0.41 g

CS 0.097875 CS 0.097875

CS Max 0.01992301 CS Max 0.02103439

CS Min 0.034452 CS Min 0.034452

CS 0.01992301 CS 0.02103439

Berat Efektif W = DL + 0,3LL 192933.62 kN

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah Y

Vx = Cs.W = 3843.81908 kN Vy = Cs.W = 4058.24121 kN

85%Vx = 3267.24622 kN 85%Vy = 3449.50503 kN

Gempa Analisis Dinamik arah X Gempa Analisis Dinamik arah Y

Vdinx = 3267.38 kN Vdiny = 3449.505 kN

               Vstatis< Vdin                Vstatis< Vdin

Arah x Arah Y

Koreksi Faktor Skala = 1.408506 1.2661236



 
 

Koreksi pertama : 

 

Dari tabel diatas didapatkan koreksi faktor skala gempa struktur bawah arah x 

dan y sebesar 3,27. 

4.3.2. Penentuan Jenis dan ukuran fondasi tiang 

Fondasi Tower B Apartemen Abimanyu yang didesain dengan jenis fondasi dalam 

harus mampu meneruskan beban - beban yang diterimanya dari struktur atas kedalam 

tanah.  Dalam menentukan jenis dan ukuran fondasi yang sesuai, perlu 

mempertimbangkan mengenai keadaan tanah, jenis struktur atas, anggaran biaya, 

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah X

Ie 1 Ie 1

R 3 R 3

Periode Getar Arah X Periode Getar Arah Y

Rangka Pemikul Momen Rangka Pemikul Momen

Ct 0.0466 Ct 0.0466

hn 80 m hn 80 m

x 0.9 x 0.9

Ta 2.40528701 detik Ta 2.40528701 detik

N 27 N 27

Ta 2.7 detik Ta 2.7 detik

Check batasan Tc arah x Check batasan Tc arah Y

Tc 2.584986 detik Tc 2.532742 detik

Cu 1.4 Cu 1.4

Cu.Ta 3.36740181 detik Cu.Ta 3.36740181 detik

                Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc            Ta < Tc <Cu.Ta maka T=Tc

Perhitungan Vstatik arah X Perhitungan V statik arah Y

SDS 0.783 g SDS 0.783 g

SD1 0.41 g SD1 0.41 g

CS 0.261 CS 0.261

CS Max 0.0528694 CS Max 0.05395996

CS Min 0.034452 CS Min 0.034452

CS 0.0528694 CS 0.05395996

Berat Efektif W = DL + 0,3LL 240566.28 kN

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah Y

Vx = Cs.W = 12718.5955 kN Vy = Cs.W = 12980.9476 kN

85%Vx = 10810.8061 kN 85%Vy = 11033.8055 kN

Gempa Analisis Dinamik arah X Gempa Analisis Dinamik arah Y

Vdinx = 11611.069 kN Vdiny = 12095.447 kN

               Vstatis < Vdin                Vstatis < Vdin

Arah x Arah Y

Koreksi Faktor Skala = 3.27 3.27



 
 

beban-beban bangunan, gaya-gaya luar seperti beban hidup, angin dan beban gempa. 

Fondasi tidak boleh mengalami defleksi vertikal ataupun horizontal yang melebihi batas 

ijin.  

Fondasi Tower B Apartemen Abimanyu didesain dengan menggunakan borepile 

berdiameter 1000 mm. Ada dua macam tipe tiang fondasi jika dilihat dari kedalaman 

tiang, yaitu tiang fondasi dengan kedalaman 26 meter untuk titik podasi yang menumpu 

beban berat, dan tiang fondasi sedalam 21 m untuk titik fondasi yang menumpu beban 

yang lebih kecil. Penggunaan dua macam kedalaman fondasi ini dimaksudkan agar 

penggunaan tiang fondasi menjadi lebih efektif. Tiang panjang untuk menumpu beban 

berat, tiang pendek untuk menumpu beban yang lebih kecil. Hal ini juga akan dapat 

menghemat anggaran biaya, karena kedalaman tiang fondasi terpasang bekerja secara 

maksimal sesuai dengan kemampuan maksimalnya.  

Pemilihan kedalaman fondasi juga berdasarkan data tanah dilapangan yang disajikan 

pada gambar berikut ini. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, data penyelidikan tanah 

yang diperlukan adalah data pengujian N-SPT. Dari tiga titik yang dilaksanakan 

pengujian N-SPT, diambil contoh titik yang mempunyai kedalaman tanah keras 

terdalam, yaitu BH2. Data tanah BH2 seperti yang tercantum dibawah ini : 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gambar 4.5. Borelog N-SPT titik BH 2 



 
 

 

 
 

Gambar 4.6. Borelog N-SPT titik BH 2 
 

Data tanah Apartemen Abimanyu Semarang secara lengkap adalah sebagai berikut :  

 

 

 

Tabel 4.1. Data penyelidikan tanah Apartemen Abimanyu 

di (m) N-SPT (N) 



 
 

Lapisan 

ke 

Kedalaman 

Z (m) 
BH1 BH2 BH3 

N-

Rata2 

1 0 - 2 2 5 6 7 6 

2 2 - 4 2 17 17 22 19 

3 4 - 6 2 21 22 27 23 

4 6 - 8 2 24 30 29 28 

5 8 - 10 2 33 38 32 34 

6 10 - 12 2 26 44 37 36 

7 12 - 14 2 28 39 46 38 

8 14 - 16 2 38 55 40 44 

9 16 - 18 2 >60 43 41 48 

10 18 - 20 2 >60 42 >60 54 

11 20 - 22 2 41 44 >60 48 

12 22 - 24 2 53 42 42 46 

13 24 - 26 2 42 >60 41 48 

14 26 - 28 2 >60 40 >60 53 

15 28 - 30 2 >60 37 >60 52 

 

Berikut ini adalah denah penomoran titik tiang fondasi yang direncanakan untuk Tower 

B Apartemen Abimanyu Semarang : 



 
 

 

 

Gambar 4.7. Denah penomoran tiang fondasi 



 
 

 

Gambar 4.8. Potongan Memanjang Tower B Apartemen Abimanyu 



 
 

 

Gambar 4.9. Potongan Membujur Tower B Apartemen Abimanyu 



 
 

 

Gambar 4.10. Denah Typical 1 Pilecap 18,9 x 6,2 m 

 

Pemilihan kedalaman tiang fondasi harus disesuaikan dengan reaksi tumpuan yang 

terjadi. Dalam pembangunan Tower B Apartemen Abimanyu Semarang tiang fondasi 

dengan kedalaman 26 meter di pilih di bagian dalam bangunan, sedangkan tiang fondasi 

dengan kedalaman 21 meter dipilih untuk bangunan bagian tepi. Sketsa pemilihan 

kedalaman tiang fondasi seperti pada gambar berikut ini : 

 



 
 

 

Gambar 4.11. Denah pemilihan kedalaman tiang fondasi 

  



 
 

4.3.3. Perhitungan Kapasitas Tiang Tunggal 

a. Perhitungan Kapasitas Tiang Tunggal 

 Fondasi panjang 26 m 

Tipe Fondasi   : Fondasi Borepile 

Diameter Tiang  : 100 cm 

Panjang Tiang   : 26 m 

Kuat tekan beton  : f’c 30 MPa 

Tulangan Longitudinal : D25 

Tulangan Transversal  : D13  

 

Penentuan Beban Ultimit Tiang secara manual 

Perhitungan kapasitas tiang tunggal di hitung berdasarkan data N-SPT BH-1 , 

BH-2 dan BH-3. 

Tabel 4.2. Nilai N-SPT Untuk perhitungan kapasitas tiang (BH-1) 

 

 

Nilai N-SPT untuk perhitungan Qp (ujung), diketahui nilai N-SPT pada 

kedalaman 29.85 m adalah sebesar 60, sehingga dapat diperoleh : 

Untuk tanah non-kohesif, nilai qp dapat diperoleh dengan rumus ; 

qp = 20/3 N 

qp = 20/3 . 60 

qp = 400 Ton/m2 

Ap = Luas Ujung 

Ap = 0.25 x 3.14 x 1 x 1 

Dept (m) Li (m) N-SPT P (m) Qs (Ton)

3.85 - 4.00 4.15 14.33 3.14 684.692

Total 4.15 684.692

Dept (m) Li (m) P (m) N-SPT qs (Ton/m2) Qs (Ton)

8.00 - 9.50 1.50 3.14 24.00 6.893 32.465

9.50 - 13.50 4.00 3.14 29.50 8.472 106.414

13.5 - 15.00 1.50 3.14 28.00 8.042 37.876

15.00 - 18.00 3.00 3.14 38.00 15.298 144.110

18.00 - 20.00 2.00 3.14 60.00 17.232 108.218

20.00 - 28.00 8.00 3.14 45.30 13.010 326.817

28.00 - 29.85 1.85 3.14 60.00 15.776 91.641

Total 21.85 847.541

Pada Tanah non-Kohesif

Pada Tanah Kohesif



 
 

Ap = 0,785 m2 

Qp  = qp . Ap 

Qp  = 400 . 0,785 

Qp = 314 Ton 

 

Qult = Qp + Qs 

Qult = 314 + (684,69 + 847,54) 

Qult = 1846,23 Ton 

 

Qall = Qult/SF 

Qall = 1846,23 / 3 

Qall = 615,41 Ton 

 

Tabel 4.3. Nilai N-SPT Untuk perhitungan kapasitas tiang (BH-2) 

 

Nilai N-SPT untuk perhitungan Qp (ujung), diketahui nilai N-SPT pada 

kedalaman 29.85 m adalah sebesar 51, sehingga dapat diperoleh : 

Untuk tanah non-kohesif, nilai qp dapat diperoleh dengan rumus ; 

qp = 20/3 N 

qp = 20/3 . 51 

qp = 340 Ton/m2 

Ap = Luas Ujung 

Ap = 0.25 x 3.14 x 1 x 1 

Ap = 0,785 m2 

Dept (m) Li (m) N-SPT P (m) Qs (Ton)

3.85 - 6.50 2.65 11.00 3.14 335.614

9.00 - 10.00 1.00 38.00 3.14 437.507

Total 3.65 773.120

Dept (m) Li (m) P (m) N-SPT qs (Ton/m2) Qs (Ton)

6.50 - 9.00 2.50 3.14 26.00 7.467 58.618

10.00 - 16.00 6.00 3.14 40.30 11.574 218.059

16.00 - 21.00 5.00 3.14 46.67 15.486 243.137

21.00 - 26.00 5.00 3.14 43.00 12.350 193.890

26.00 - 29.85 3.85 3.14 51.00 14.647 177.071

Total 22.35 890.774

Pada Tanah non-Kohesif

Pada Tanah Kohesif



 
 

Qp  = qp . Ap 

Qp  = 340 . 0,785 

Qp = 209,33 Ton 

 

Qult = Qp + Qs 

Qult = 209,33 + (773,12 + 890,77) 

Qult = 1873,23 Ton 

 

Qall = Qult/SF 

Qall = 1873,23 / 3 

Qall = 624,41 Ton 

 

Tabel 4.4. Nilai N-SPT Untuk perhitungan kapasitas tiang (BH-3) 

 

Nilai N-SPT untuk perhitungan Qp (ujung), diketahui nilai N-SPT pada 

kedalaman 29.85 m adalah sebesar 60, sehingga dapat diperoleh : 

Untuk tanah non-kohesif, nilai qp dapat diperoleh dengan rumus ; 

qp = 20/3 N 

qp = 20/3 . 60 

qp = 400 Ton/m2 

Ap = Luas Ujung 

Ap = 0.25 x 3.14 x 1 x 1 

Ap = 0,785 m2 

Qp  = qp . Ap 

Dept (m) Li (m) N-SPT P (m) Qs (Ton)

3.85 - 5.00 1.15 22.00 3.14 291.287

6.00 - 7.00 1.00 27.00 3.14 310.860

Total 2.15 602.147

Dept (m) Li (m) P (m) N-SPT qs (Ton/m2) Qs (Ton)

5.00 - 6.00 1.00 3.14 22.00 6.318 19.840

7.00 - 14.00 7.00 3.14 32.67 9.383 206.236

14.00 - 20.00 6.00 3.14 42.33 15.392 289.990

20.00 - 24.00 4.00 3.14 60.00 17.232 216.435

24.00 - 28.00 4.00 3.14 41.50 15.374 193.100

28.00 - 29.85 1.85 3.14 60.00 15.776 91.641

Total 23.85 1017.242

Pada Tanah non-Kohesif

Pada Tanah Kohesif



 
 

Qp  = 400 . 0,785 

Qp = 314 Ton 

 

Qult = Qp + Qs 

Qult = 314 + (602,14 + 1017,24) 

Qult = 1933,39 Ton 

 

Qall = Qult/SF 

Qall = 1933,39 / 3 

Qall = 644,46 Ton 

 

Penentuan Beban Ultimit Tiang dengan program aplikasi Allpile 

Data yang dimasukkan : 

Tipe Tiang   : Drilled Shaft  

Diameter Tiang  : 100 cm 

Panjng Tiang   : 26 m 

FS    : 3 

Maks. Defleksi Vertikal : 2,5 cm 

Maks. Defleksi Horizontal : 0,25 cm 



 
 

 

Gambar 4.12. Output Permodelan Fondasi Boredpile di program aplikasi Allpile 

Tabel 4.5. Perhitungan  Kapasitas Fondasi BoredPile 

 

 

Dalam perhitungan fondasi, dipilih nilai terendah sebagai nilai kapasitas fondasi 

tiang tunggal. Berdasarkan data hasil perhitungan kapasitas tiang tunggal di atas, maka 

untuk panjang fondasi 26 m, digunakan nilai 613.90 Ton sebagai kapasitas tiang 

tunggal. 

 Fondasi panjang 21 m 

Tipe Poondasi   : Fondasi Borepile 

Perhitungan Manual Permodelan Allpile

P = 26 m P = 26 m

BH 1 615.41 684.10

BH 2 624.41 613.90

BH 3 644.46 687.19

No. Titik

Perhitungan Kapasitas Pondasi Bored Pile (Ton)



 
 

Diameter Tiang  : 100 cm 

Panjang Tiang   : 21 m 

Kuat tekan beton  : f’c 30 MPa 

Tulangan Longitudinal : D25 

Tulangan Transversal  : D13 

 

Penentuan Beban Ultimit Tiang secara manual 

Perhitungan kapasitas tiang tunggal di hitung berdasarkan data N-SPT BH-1 , 

BH-2 dan BH-3. 

Tabel 4.6. Nilai N-SPT Untuk perhitungan kapasitas tiang (BH-1) 

 

 

Nilai N-SPT untuk perhitungan Qp (ujung), diketahui nilai N-SPT pada kedalaman 

24.85 m adalah sebesar 45,33, sehingga dapat diperoleh : 

Untuk tanah non-kohesif, nilai qp dapat diperoleh dengan rumus ; 

qp = 20/3 N 

qp = 20/3 . 45,33 

qp = 302,20 Ton/m2 

Ap = Luas Ujung 

Ap = 0.25 x 3.14 x 1 x 1 

Ap = 0,785 m2 

Qp  = qp . Ap 

Qp  = 302,20 . 0,785 

Qp = 237,23 Ton 

Dept (m) Li (m) N-SPT P (m) Qs (Ton)

3.85 - 4.00 4.15 14.33 3.14 684.692

Total 4.15 684.692

Dept (m) Li (m) P (m) N-SPT qs (Ton/m2) Qs (Ton)

8.00 - 9.50 1.50 3.14 24.00 6.893 32.465

9.50 - 13.50 4.00 3.14 29.50 8.472 106.414

13.5 - 15.00 1.50 3.14 28.00 8.042 37.876

15.00 - 18.00 3.00 3.14 38.00 15.298 144.110

18.00 - 20.00 2.00 3.14 60.00 17.232 108.218

20.00 - 24.85 4.85 3.14 45.30 13.010 198.133

Total 16.85 627.216

Pada Tanah non-Kohesif

Pada Tanah Kohesif



 
 

 

Qult = Qp + Qs 

Qult = 237,23 + (684,69 + 627,21) 

Qult = 1549,14 Ton 

 

Qall = Qult/SF 

Qall = 1549,14 / 3 

Qall = 516,38 Ton 

 

Tabel 4.7. Nilai N-SPT Untuk perhitungan kapasitas tiang (BH-2) 

 

Nilai N-SPT untuk perhitungan Qp (ujung), diketahui nilai N-SPT pada 

kedalaman 24.85 m adalah sebesar 43, sehingga dapat diperoleh : 

Untuk tanah non-kohesif, nilai qp dapat diperoleh dengan rumus ; 

qp = 20/3 N 

qp = 20/3 . 43 

qp = 286,67 Ton/m2 

Ap = Luas Ujung 

Ap = 0.25 x 3.14 x 1 x 1 

Ap = 0,785 m2 

Qp  = qp . Ap 

Qp  = 286,67 . 0,785 

Qp = 225,03 Ton 

 

Qult = Qp + Qs 

Dept (m) Li (m) N-SPT P (m) Qs (Ton)

3.85 - 6.50 2.65 11.00 3.14 335.614

9.00 - 10.00 1.00 38.00 3.14 437.507

Total 3.65 773.120

Dept (m) Li (m) P (m) N-SPT qs (Ton/m2) Qs (Ton)

6.50 - 9.00 2.50 3.14 26.00 7.467 58.618

10.00 - 16.00 6.00 3.14 40.30 11.574 218.059

16.00 - 21.00 5.00 3.14 46.67 15.486 243.137

21.00 - 24.85 3.85 3.14 43.00 12.350 149.295

Total 17.35 669.108

Pada Tanah non-Kohesif

Pada Tanah Kohesif



 
 

Qult = 225,03 + (773,12 + 669,10) 

Qult = 1667,26 Ton 

 

Qall = Qult/SF 

Qall = 1667,26 / 3 

Qall = 555,75 Ton 

 

Tabel 4.8. Nilai N-SPT Untuk perhitungan kapasitas tiang (BH-3) 

 

Nilai N-SPT untuk perhitungan Qp (ujung), diketahui nilai N-SPT pada 

kedalaman 24.85 m adalah sebesar 41,50, sehingga dapat diperoleh : 

Untuk tanah non-kohesif, nilai qp dapat diperoleh dengan rumus ; 

qp = 20/3 N 

qp = 20/3 . 41,50 

qp = 276,67 Ton/m2 

Ap = Luas Ujung 

Ap = 0.25 x 3.14 x 1 x 1 

Ap = 0,785 m2 

Qp  = qp . Ap 

Qp  = 276,67 . 0,785 

Qp = 217,18 Ton 

 

Qult = Qp + Qs 

Qult = 217,18 + (602,14 + 773,53) 

Dept (m) Li (m) N-SPT P (m) Qs (Ton)

3.85 - 5.00 1.15 22.00 3.14 291.287

6.00 - 7.00 1.00 27.00 3.14 310.860

Total 2.15 602.147

Dept (m) Li (m) P (m) N-SPT qs (Ton/m2) Qs (Ton)

5.00 - 6.00 1.00 3.14 22.00 6.318 19.840

7.00 - 14.00 7.00 3.14 32.67 9.383 206.236

14.00 - 20.00 6.00 3.14 42.33 15.392 289.990

20.00 - 24.00 4.00 3.14 60.00 17.232 216.435

24.00 - 24.85 0.85 3.14 41.50 15.374 41.034

Total 18.85 773.535

Pada Tanah non-Kohesif

Pada Tanah Kohesif



 
 

Qult = 1592,87 Ton 

 

Qall = Qult/SF 

Qall = 1592,87 / 3 

Qall = 530,96 Ton 

 

Penentuan Beban Ultimit Tiang dengan program aplikasi Allpile 

Data yang dimasukkan : 

Tipe Tiang   : Drilled Shaft  

Diameter Tiang  : 100 cm 

Panjng Tiang   : 21 m 

FS    : 3 

Maks. Defleksi Vertikal : 2,5 cm 

Maks. Defleksi Horizontal : 0,25 cm 

 



 
 

 

Gambar 4.13. Permodelan Fondasi Boredpile pada Program Aplikasi Allpile 

 

Rekap hasil perhitungan kapasitas tiang tunggal : 

Tabel 4.9. Perhitungan Kapasitas Fondasi Bored Pile 

 

Dalam perhitungan fondasi, dipilih nilai terendah sebagai nilai kapasitas fondasi 

tiang tunggal. Berdasarkan data hasil perhitungan kapasitas tiang tunggal di atas, maka 

untuk panjang fondasi 21 m, digunakan nilai 516.38 Ton sebagai kapasitas tiang 

tunggal. 

b. Pengecekan kekakuan pada tiang tunggal : 

Perhitungan Manual Permodelan Allpile

P = 21 m P = 21 m

BH 1 516.38 569.03

BH 2 555.75 523.95

BH 3 530.96 559.45

Perhitungan Kapasitas Pondasi Bored Pile (Ton)

No. Titik



 
 

Pengecekan kekakuan tiang tunggal didasarkan pada reaksi tumpuan springs 

maksimum dari masing – masing arah sumbu. : 

Tabel 4.10. Joint Reaction maksimum pada masing – masing sumbu. 

 

 

 

         (a)            (b)        (c) 

 

Gambar 4.14. Gambar Momen Tiang Fondasi 

 

Keterangan :  

(a) Gambar Momen Max Tiang Fondasi Beban F3  

(b) Gambar Momen Max Tiang Fondasi Beban F3 + F1  

(c) Gambar Momen Max Tiang Fondasi Beban F3 + F2 

F1 F2 F3

Sumbu X 54.84 60.28 1201.49

Sumbu Y 54.74 61.11 2689.36

Sumbu Z 54.74 60.97 3321.65

Joint Reaction Max (kN)



 
 

 

 

Tabel 4.11. Momen Maksimum yang terjadi pada masing – masing arah sumbu. 

 

Pembebanan terhadap fondasi tiang tunggal harus dikalikan dengan faktor 

pengali sebesar 1,6 sehingga pembebanan yang terjadi pada fondasi tiang tunggal 

(pengecekan kekakuan) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12. Pembebanan pada tiang fondasi 

 

- Pengecekan Kekakuan Tiang fondasi dan Pengecekan Penulangan dengan 

menggunakan aplikasi bantu PCA-COL 

PCA Col dapat digunakan untuk mengecek secara cepat kekuatan komponen 

tegak suatu struktur. Komponen tegak terdiri dari kolom dan struktur fondasi tiang. 

Komponen tegak struktur atau dalam hal yang dibahas yaitu fondasi tiang adalah 

suatu struktur yang menahan gaya aksial (tekan/tarik) dan momen secara 

bersamaan.  

Parameter yang perlu dimasukkan dalam aplikasi bantu PCA-COL adalah : 

- Dimensi fondasi tiang  : Diameter 1000 mm 

- Kuat tekan beton (fc’)  : Fc 30 MPa 

- Jumlah tulangan  : 18 D 25 mm 

- Kualitas baja tulangan  : Fy 390 MPa 

Apabila beban luar (kombinasi aksial dan momen) berada diluar kurva maka 

fondasi tiang tersebut gagal sehingga dimensi perlu diperbesar, mutu beton 

dinaikkan atau jumlah tulangan ditambah. 

Berikut ini adalah hasil output dari aplikasi PCA-COL yang telah dibuat : 

V V - Hx V - Hy

Sumbu X 0.2 36.7 40

Sumbu Y 0.2 36.8 40.8

Sumbu Z 0.2 36.9 40.8

Momen Max (kN-m)

No P (kN) M (kNm) 1,6P (kN) 1,6M (kNm)

1 1201.49 40 1922.379 64

2 2689.36 40.8 4302.973 65.28

3 3321.65 40.8 5314.64 65.28

Pembebanan Pada Tiang



 
 

  

Gambar 4.15. Penampang Tiang Fondasi 

 

Gambar 4.16. Diagram P – M Ratio Tiang Fondasi 

 

  Berdasarkan diagram diatas, beban maksimum fondasi tiang masih berada 

dalam kurva. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fondasi tiang yang ada (diameter 1000 

m dengan jumlah tulangan 18 D 25) masih kaku dan mampu menahan beban aksial dan 

momen yang berasal dari struktur atas.  

4.3.4. Permodelan Fondasi Tiang Tumpuan Springs 

a. Penentuan Nilai Springs 



 
 

Perilaku tanah yang mengalami deformasi pada saat mengalami pembebanan 

membuat permasalahan penggunaan jenis tumpuan pada saat permodelan fondasi. 

Untuk itu diperlukan tumpuan springs yang didasarkan pada reaksi subgrade pada saat 

menerima beban dari struktur atas. Penggunaan tumpuan spings memungkinkan 

terlihatnya deformasi fondasi akibat pembebanan dari struktur atas.  

Namun springs hanya berlaku pada tanah yang masih berperilaku elastis. 

Dimana tanah masih dapat kembali ke posisi semula saat beban diatasnya dihilangan. 

Untuk menentukan nilai springs suatu tanah diperlukan grafik deformasi tergadap 

beban yang terjadi pada fondasi. Garis elastis tanah diperpanjang kemudian ditentukan 

nilai defleksi dan beban maksimum tanah pada kondisi elastis. 

Berikut ini adalah grafik perbandingan deformasi dan beban yang terjadi pada 

arah horisontal suatu fondasi dengan kedalaman 26 meter : 

 

Gambar 4.17. Grafik hubungan beban lateral terhadap deformasi fondasi 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kondisi elastis tanah hanya terbatas 

sampai keadaan pembebanan 48 kN dan telah terjadi deformasi arah horizontal sebesar 

0.04 m. Sehingga koefisien Spring arah Horizontal adalah sebagai berikut ; 

Ks = p/s 

  = 48 kN/0.04 cm 



 
 

  = 1200 kN/cm 

  = 120000 N/mm 

 

Dengan, 

Ks = Koefisien springs 

p = beban yang terjadi pada fondasi 

s = deformasi horizontal fondasi 

 

Berikut ini adalah grafik perbandingan deformasi dan beban yang terjadi pada 

arah vertikal suatu fondasi dengan kedalaman 26 meter : 

 

 

 

         Zoom A 

Gambar 4.18. Perbandingan Vertical Load vs Settlement 

 

 



 
 

Gambar 4.19. Zoom A 

Grafik hubungan beban lateral terhadap deformasi fondasi 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kondisi elastis tanah hanya terbatas 

sampai keadaan pembebanan 1500 kN dan telah terjadi deformasi arah horizontal 

sebesar 0.2 m. Sehingga koefisien Spring arah Horizontal adalah sebagai berikut ; 

Ks = p/s 

  = 1500 kN/0.2 cm 

  = 7500 kN/cm 

  = 750000 N/mm 

Untuk fondasi dengan kedalaman 21 meter juga harus dihitung nilai koefisien 

springsnya. Sehingga didapatkan nilai spring untuk masing-masing kedalaman fondasi 

sebagai berikut : 

Tabel 4.13. Nilai koefisien Springs 

 

b. Permodelan tiang fondasi dalam program SAP2000 

Tiang fondasi dalam program SAP2000 di modelkan sebagai titik tumpuan 

berupa titik fondasi springs yang diletakkan sesuai dengan desain fondasi yang dibuat. 

Pilecap di modelkan sebagai pelat tebal (shell thick) yang menyatukan beberapa titik 

fondasi menjadi satu bagian. Pilecap dimodelkan sesuai dengan desain awal, yaitu 

dengan ketebalan 2,25 m. 

 

Arah 26 m 21 m

X 120000 110909

Y 120000 110909

Z 750000 640000

Nilai Ks (N/mm)

Kedalaman



 
 

Gambar 4.20. Permodelan fondasi springs 

 

Dari permodelan pada program SAP2000 yang telah di RUN, kita bisa melihat 

reaksi tumpuan yang terjadi pada masing-masing titik fondasi springs. Kapasitas tiang 

fondasi yang telah dibuat harus mempunyai nilai yang lebih besar dari reaksi tumpuan 

yang terjadi pada titik yang sama.  

 

c. Pengecekan kapasitas ijin tiang tunggal 

Kapasitas tiang fondasi yang didesain (panjang 21 m dan panjang 26 m) harus 

mempunyai nilai yang lebih besar dari reaksi tumpuan yang terjadi pada titik tersebut 

(Tabel 4.1.1.). 

- Tiang fondasi panjang 21 meter 

Syarat : Q ijin > Reaksi tumpuan terbesar (F3) 

5163,8 kN > 2291,581 kN  Oke! 

 

- Tiang fondasi panjang 26 meter 

Syarat : Q ijin > Reaksi tumpuan terbesar (F3) 

6139 kN > 2662,132 kN  Oke! 

 

 

 

d. Pengecekan kapasitas dukung tiang horizontal 

Tiang fondasi harus mampu menahan beban lateral yang terjadi akibat 

pembebanan pada struktur atas bangunan. Defleksi horizontal maksimum yang boleh 

terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 0,25 cm.  

Pada kasus pembangunan struktur fondasi tahan gempa Tower B Apartemen 

Abimanyu Semarang, yang mana sudah dimodelkan sebagai tumpuan springs seperti 

pada pembahasan sebelumnya, defleksi horizontal tiang fondasi dapat dilihat dari tabel 

joint displacement. Seluruh defleksi yang terjadi, baik arah x ataupun arah y tidak boleh 

melebihi defleksi maksimum yang diijinkan. Berikut ini adalah tabel reaksi tumpuan 

dan tabel joint displacement yang terjadi pada permodelan fondasi Tower B Apartemen 

Abimanyu Semarang : 

Tabel 4.14. Reaksi Tumpuan dan Joint Displacement Permodelan Fondasi 



 
 

TABLE:  Joint Reactions TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase F3 Joint OutputCase U1 U2 

Text Text KN Text Text mm mm 

1 EPOND 1788.337 1 EPOND 0.232159 0.251931 

2 EPOND 1792.097 2 EPOND 0.232159 0.251738 

3 EPOND 1850.057 3 EPOND 0.232159 0.251691 

4 EPOND 1873.968 4 EPOND 0.232159 0.251789 

5 EPOND 1771.414 5 EPOND 0.232159 0.25203 

6 EPOND 1734.907 6 EPOND 0.232159 0.252411 

7 EPOND 1732.883 7 EPOND 0.232159 0.25293 

8 EPOND 2525.922 8 EPOND 0.231957 0.25293 

9 EPOND 2528.15 9 EPOND 0.231957 0.252411 

10 EPOND 2578.155 10 EPOND 0.231957 0.25203 

11 EPOND 2652.575 11 EPOND 0.231957 0.251789 

12 EPOND 2644.866 12 EPOND 0.231957 0.251691 

13 EPOND 2565.042 13 EPOND 0.231957 0.251738 

14 EPOND 2578.063 14 EPOND 0.231957 0.251931 

15 EPOND 2541.475 15 EPOND 0.231957 0.252127 

16 EPOND 2571.927 16 EPOND 0.231889 0.252127 

17 EPOND 2610.719 17 EPOND 0.231889 0.251931 

18 EPOND 2584.785 18 EPOND 0.231889 0.251738 

19 EPOND 2647.993 19 EPOND 0.231889 0.251691 

20 EPOND 2662.132 20 EPOND 0.231889 0.251789 

21 EPOND 2582.068 21 EPOND 0.231889 0.25203 

22 EPOND 2565.985 22 EPOND 0.231889 0.252411 

23 EPOND 2550.951 23 EPOND 0.231889 0.25293 

24 EPOND 1789.657 24 EPOND 0.231833 0.25293 

25 EPOND 1876.247 25 EPOND 0.231833 0.252411 

26 EPOND 1937.678 26 EPOND 0.231833 0.25203 

27 EPOND 1943.164 27 EPOND 0.231833 0.251789 

28 EPOND 1932.97 28 EPOND 0.231833 0.251691 

29 EPOND 1847.054 29 EPOND 0.231833 0.251738 

30 EPOND 1917.858 30 EPOND 0.231833 0.251931 

35 EPOND 1320.054 35 EPOND 0.232304 0.251976 

38 EPOND 1520.395 38 EPOND 0.231879 0.251738 

39 EPOND 1244.365 39 EPOND 0.231879 0.251691 

40 EPOND 1269.58 40 EPOND 0.231879 0.251789 

41 EPOND 1678.478 41 EPOND 0.231879 0.25203 

42 EPOND 1001.385 42 EPOND 0.231879 0.252411 

43 EPOND 884.012 43 EPOND 0.231879 0.25293 

144 EPOND 1257.66 144 EPOND 0.232304 0.25189 



 
 

462 EPOND 1527.628 462 EPOND 0.232159 0.25186 

466 EPOND 1669.956 466 EPOND 0.232159 0.252015 

470 EPOND 2341.799 470 EPOND 0.232046 0.251976 

472 EPOND 2184.603 472 EPOND 0.232046 0.25189 

475 EPOND 2159.236 475 EPOND 0.231957 0.25186 

479 EPOND 2568.811 479 EPOND 0.231957 0.252015 

482 EPOND 2604.979 482 EPOND 0.231889 0.252015 

485 EPOND 2184.599 485 EPOND 0.231889 0.25186 

489 EPOND 2275.591 489 EPOND 0.231849 0.25189 

491 EPOND 2434.561 491 EPOND 0.231849 0.251976 

495 EPOND 1778.197 495 EPOND 0.231833 0.252015 

498 EPOND 1626.061 498 EPOND 0.231833 0.25186 

539 EPOND 1371.819 539 EPOND 0.231843 0.25189 

560 EPOND 1442.397 560 EPOND 0.231843 0.251976 

618 EPOND 1286.979 618 EPOND 0.232304 0.251759 

800 EPOND 1320.839 800 EPOND 0.232304 0.251721 

806 EPOND 1623.587 806 EPOND 0.232159 0.251709 

810 EPOND 1558.105 810 EPOND 0.232159 0.251779 

814 EPOND 2205.181 814 EPOND 0.232046 0.251759 

816 EPOND 2250.6 816 EPOND 0.232046 0.251721 

819 EPOND 2298.515 819 EPOND 0.231957 0.251709 

823 EPOND 2209.749 823 EPOND 0.231957 0.251779 

826 EPOND 2228.524 826 EPOND 0.231889 0.251779 

829 EPOND 2317.638 829 EPOND 0.231889 0.251709 

833 EPOND 2299.627 833 EPOND 0.231849 0.251721 

835 EPOND 2252.83 835 EPOND 0.231849 0.251759 

839 EPOND 1606.231 839 EPOND 0.231833 0.251779 

842 EPOND 1681.194 842 EPOND 0.231833 0.251709 

846 EPOND 1373.134 846 EPOND 0.231843 0.251721 

849 EPOND 1325.367 849 EPOND 0.231843 0.251759 

864 EPOND 1340.462 864 EPOND 0.232304 0.251689 

868 EPOND 1344.74 868 EPOND 0.232304 0.251697 

875 EPOND 1651.085 875 EPOND 0.232159 0.251705 

880 EPOND 1644.214 880 EPOND 0.232159 0.25169 

884 EPOND 2301.362 884 EPOND 0.232046 0.251689 

886 EPOND 2304.746 886 EPOND 0.232046 0.251697 

890 EPOND 2332.862 890 EPOND 0.231957 0.251705 

894 EPOND 2330.547 894 EPOND 0.231957 0.25169 

897 EPOND 2336.887 897 EPOND 0.231889 0.25169 

900 EPOND 2339.631 900 EPOND 0.231889 0.251705 

904 EPOND 2343.24 904 EPOND 0.231849 0.251697 



 
 

906 EPOND 2341.75 906 EPOND 0.231849 0.251689 

910 EPOND 1719.861 910 EPOND 0.231833 0.25169 

913 EPOND 1724.795 913 EPOND 0.231833 0.251705 

917 EPOND 1500.503 917 EPOND 0.231843 0.251697 

919 EPOND 1496.227 919 EPOND 0.231843 0.251689 

933 EPOND 1366.599 933 EPOND 0.232304 0.251764 

937 EPOND 1359.559 937 EPOND 0.232304 0.251818 

943 EPOND 1654.833 943 EPOND 0.232159 0.251845 

947 EPOND 1667.768 947 EPOND 0.232159 0.251746 

951 EPOND 2320.079 951 EPOND 0.232046 0.251764 

953 EPOND 2313.3 953 EPOND 0.232046 0.251818 

956 EPOND 2328.775 956 EPOND 0.231957 0.251845 

960 EPOND 2338.118 960 EPOND 0.231957 0.251746 

963 EPOND 2348.228 963 EPOND 0.231889 0.251746 

966 EPOND 2339.234 966 EPOND 0.231889 0.251845 

970 EPOND 2350.985 970 EPOND 0.231849 0.251818 

972 EPOND 2351.224 972 EPOND 0.231849 0.251764 

976 EPOND 1728.587 976 EPOND 0.231833 0.251746 

979 EPOND 1734.301 979 EPOND 0.231833 0.251845 

983 EPOND 1517.723 983 EPOND 0.231843 0.251818 

985 EPOND 1510.459 985 EPOND 0.231843 0.251764 

999 EPOND 1289.145 999 EPOND 0.232304 0.251982 

1003 EPOND 1272.962 1003 EPOND 0.232304 0.252082 

1009 EPOND 1565.741 1009 EPOND 0.232159 0.252127 

1013 EPOND 1595.383 1013 EPOND 0.232159 0.251945 

1017 EPOND 2234.57 1017 EPOND 0.232046 0.251982 

1019 EPOND 2216.683 1019 EPOND 0.232046 0.252082 

1022 EPOND 2257.2 1022 EPOND 0.231957 0.252127 

1026 EPOND 2285.149 1026 EPOND 0.231957 0.251945 

1029 EPOND 2287.676 1029 EPOND 0.231889 0.251945 

1032 EPOND 2263.828 1032 EPOND 0.231889 0.252127 

1036 EPOND 2284.635 1036 EPOND 0.231849 0.252082 

1038 EPOND 2295.644 1038 EPOND 0.231849 0.251982 

1042 EPOND 1738.153 1042 EPOND 0.231833 0.251945 

1045 EPOND 1720.221 1045 EPOND 0.231833 0.252127 

1049 EPOND 1655.157 1049 EPOND 0.231843 0.252082 

1051 EPOND 1663.935 1051 EPOND 0.231843 0.251982 

1066 EPOND 1259.799 1066 EPOND 0.232304 0.252341 

1070 EPOND 1256.5 1070 EPOND 0.232304 0.252485 

1076 EPOND 1545.726 1076 EPOND 0.232159 0.252549 

1080 EPOND 1551.024 1080 EPOND 0.232159 0.252286 



 
 

1084 EPOND 2181.316 1084 EPOND 0.232046 0.252341 

1086 EPOND 2177.539 1086 EPOND 0.232046 0.252485 

1089 EPOND 2224.841 1089 EPOND 0.231957 0.252549 

1093 EPOND 2235.498 1093 EPOND 0.231957 0.252286 

1096 EPOND 2269.759 1096 EPOND 0.231889 0.252286 

1099 EPOND 2258.983 1099 EPOND 0.231889 0.252549 

2481 EPOND 2280.447 2481 EPOND 0.231849 0.252485 

2483 EPOND 2291.581 2483 EPOND 0.231849 0.252341 

2487 EPOND 1678.117 2487 EPOND 0.231833 0.252286 

9685 EPOND 1651.04 9685 EPOND 0.231833 0.252549 

9689 EPOND 1367.705 9689 EPOND 0.231843 0.252485 

9691 EPOND 1386.395 9691 EPOND 0.231843 0.252341 

9705 EPOND 1265.332 9705 EPOND 0.232304 0.252838 

9709 EPOND 1260.132 9709 EPOND 0.232304 0.253025 

9715 EPOND 1535.866 9715 EPOND 0.232159 0.253107 

9719 EPOND 1548.057 9719 EPOND 0.232159 0.252765 

9723 EPOND 2163.737 9723 EPOND 0.232046 0.252838 

9725 EPOND 2154.988 9725 EPOND 0.232046 0.253025 

9728 EPOND 2231.79 9728 EPOND 0.231957 0.253107 

9732 EPOND 2224.305 9732 EPOND 0.231957 0.252765 

9735 EPOND 2249.826 9735 EPOND 0.231889 0.252765 

9738 EPOND 2254.517 9738 EPOND 0.231889 0.253107 

9742 EPOND 2212.291 9742 EPOND 0.231849 0.253025 

9744 EPOND 2217.495 9744 EPOND 0.231849 0.252838 

9748 EPOND 1601.814 9748 EPOND 0.231833 0.252765 

9751 EPOND 1578.097 9751 EPOND 0.231833 0.253107 

9755 EPOND 1280.362 9755 EPOND 0.231843 0.253025 

9757 EPOND 1290.581 9757 EPOND 0.231843 0.252838 

9768 EPOND 925.629 9768 EPOND 0.231879 0.251738 

9800 EPOND 1962.55 9800 EPOND 0.232046 0.252186 

9802 EPOND 1990.533 9802 EPOND 0.231957 0.252238 

9805 EPOND 2013.535 9805 EPOND 0.231889 0.252238 

9807 EPOND 2036.233 9807 EPOND 0.231849 0.252186 

       

Keterangan :      

 = Fondasi Bagian tepi    

 = Fondasi Bagian Dalam   

 

 



 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui defleksi horizontal maksimum yang terjadi 

pada tiang fondasi. Pada arah x, terjadi defleksi horizontal maksimum sebesar 0.23 

mm. sedangkan pada arah y terjadi defleksi horizontal maksimum sebesar 0,25 mm. 

Nilai defleksi horizontal maksimum yang terjadi pada permodelan struktur fondasi 

Tower B Apartemen Abimanyu masih dinyatakan aman, karena masih kurang dari 

0,25 cm. 

4.3.5. Perhitungan kapasitas Pilecap 

Pilecap harus didesain agar mampu menahan beban yang diberikan struktur atas 

dan meneruskannya kepada tiang fondasi maupun tanah yang ada dibawahnya. Gaya 

geser dan momen yang terjadi pada pilecap harus mampu ditahan oleh pilecap itu 

sendiri. 

Dalam pendesainan struktur fondasi apartemen abimanyu dapat dilihat reaksi 

tumpuan yang terjadi dari output permodelan yang telah dilakukan dalam program 

bantu SAP2000.  

 

a. Pengecekan terhadap geser pons 

Pilecap harus mampu meneruskan beban yang diterimanya dari struktur atas. 

Ketebalan yang ada harus mampu menahan geser pons yang terjadi akibat beban 

aksial maksimum dari kolom.  

Dalam pengecekan geser pons ini di contohkan perhitungan pilecap typical 1 

pada AS X6. Reaksi tumpuan dari titik kolom yang berada pada AS X6 disajikan 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.15. Reaksi Tumpuan AS X6 

 

 

 

 

Berikut gambar denah pengecekan geser pons : 

Joint OutputCase F3

Text Text Ton

4 Envelope 1128.626

11 Envelope 1137.895

20 Envelope 1138.337

27 Envelope 1166.296

Reaksi tumpuan



 
 

 

Gambar 4.21. Denah Bidang Geser 

 

 

 



 
 

 

Gambar 4.22. Pengecekan Pilecap Terhadap geser Pons dan Lentur 

 

Perhitungan yang pertama dilakukan pada titik kolom dengan gaya aksial 

terbesar, yaitu titik 27. Kemudian untuk pengecekan yang kedua dilakukan pada 

titik 11 dan 20 yang saling berdekatan untuk kemudian dianggap menjadi satu 

kolom. 

 

- Cek titik pilecap 27 terhadap geser pons 

Diketahui : 

Vu pons = Gaya geser maksimum 

  = 11662,96 kN 

b kolom =   600 mm 

h kolom = 1400 mm  

d pilecap = 1987,5 mm 

f’c  = 30 MPa 

 

Keliling bidang geser pons (bo) : 

bo  = 2 x (b + d) + 2 x (h + d) 

  = 2 x (600 + 1987,5) + 2 x (1400 + 1987,5) 

  = 11950 mm 

φ Vc Pons = 0,6 x 0,33 x � �′� x bo x d 

  = 0,6 x 0,33 x √30 x 11950 x 1987.5 



 
 

  = 25757330 N 

  = 25757,33 kN 

Cek terhadap geser pons, Vu pons < φ Vc Pons 

  = 11662,96 kN < 25757,33  kN . . . . . Oke! 

Keterangan : 

d = Tinggi efektif pilecap 

b = Lebar kolom (K-60 x 140 cm) 

h = Panjang kolom (K-60 x 140 cm) 

f’c = mutu beton pilecap (30 MPa) 

b = bidang kritis geser pons (mm) 

 

- Cek titik kolom 11 dan 20 terhadap geser pons 

Diketahui : 

Vu pons = Gaya geser maksimum 

  = 11378,95 kN + 11383,37 kN 

  = 22762,31 kN 

b kolom =   600 mm 

h kolom = 3900 mm  

d pilecap = 1987,5  mm 

f’c  = 30 MPa 

 

Keliling bidang geser pons (bo) : 

bo  = 2 x (b + d) + 2 x (h + d) 

  = 2 x (600 + 1987,5) + 2 x (3900 + 1987,5) 

  = 16950 mm 

φ Vc Pons = 0,6 x 0,33 x � �′� x bo x d 

  = 0,6 x 0,33 x √30 x 16950 x 1987,5 

  = 36534460 N 

  = 36534,46 kN 

Cek terhadap geser pons, Vu pons < φ Vc Pons 

  = 22762,31 kN < 36534,46 kN. . . . . Oke! 

Keterangan : 

d = Tinggi efektif pilecap 



 
 

b = Lebar kolom (K-60 x 390 cm) 

h = Panjang kolom (K-60 x 390 cm) 

f’c = mutu beton pilecap (30 MPa) 

b = bidang kritis geser pons (mm) 

 

Setelah pengecekan geser pons yang terjadi pada pilecap typical 1 telah selesai 

dan sudah memenuhi syarat, langkah selanjutnya mengecek geser pons yag terjadi 

pada pilecap typical 2 dan typical 3. Dengan cara yang sama, pilecap harus 

memenuhi syarat pengecekan geser pons yaitu Vu pons < φ Vc Pons. 

 

b. Pengecekan terhadap geser lentur 

Pengecekan terhadap geser lentur pada kasus ini tidak dilakukan karena untuk 

d = 1987.5 mm tiang fondasi boredpile berada didalam bidang geser yang terbentuk. 

 

Sehingga didapat : 

Tebal pilecap = d + 15 cm + selimut beton + ½.dia. tul. Pilecap 

   = 1987.5 + 150 + 100 + 25/2 

   = 2250 mm 

c. Perhitungan penulangan pilecap 

 Penulangan pilecap dihitung berdasarkan momen yang terbentuk akibat beban 

terfaktor seperti pada tabel momen M11 dan M22. Dapat digunakan momen dengan 

sumbu x atau M11 dipilih yang paling maksimum untuk kemudian digunakan untuk 

menghitung penulangan pilecap arah memanjang.  

 Kemudian tentukan momen dengan sumbu y atau M22 dipilih yang paling 

maksimum untuk kemudian digunakan untuk menghitung penulangan pilecap arah 

membujur. 



 
 

 

Gambar 4.23. Momen M11 Pada struktur Pilecap 

 

 

Gambar 4.24. Momen M22 Pada stuktur Pilecap 

 



 
 

     

Gambar 4.25. Momen M11 dan M22 pada as X - 6 

Berikut ini adalah daftar momen terbesar yang terjadi pada pelat pilecap typical 1  

Tabel 4.16. Momen Terbesar Pilecap 

 

 

- Penulangan pilecap typical 1 arah memanjang 

  Berdasarkan momen reaksi dari beban terfaktor seperti pada tabel 4., 

dapat dihitung penulangan pilecap arah memanjang sebagai berikut: 

  Momen maksimum M11 dikalikan dengan lebar pilecap, untuk 

kemudian digunakan sebagai Mdes. 

Diketahui : 

F’c = 30 Mpa    Ø = 0,9 

Fy = 390 Mpa    b = 6200 mm 

Fys = 240 Mpa    d = 1987.5 mm 

Mdes = 6,2 m x 228,3387 Ton.m/m 

  = 1415,699 Ton.m 

β1 = 0,85 – (f’c – 30) x 0,05/7 

  = 0,85 

Ton-m/m Ton-m/m Ton-m/m Ton-m/m

Max Min Max Min

228.3387 -50.2372 193.9124 -72.1124

Momen M22Momen M11



 
 

Terlebih dahulu mentrial – error luas tulangan As yang akan kita gunakan, 

dicoba dari tulangan yang terkecil yaitu 42D25 : 

As = n x ( ¼ x π x d2 ) 

  = 42 x ( ¼ x 3,14 x 252 ) 

  = 20606,25 mm2 

 

  Untuk mengetahui sifat keruntuhan penampang adalah dengan 

membandingkan jumlah luas tulangan tarik yang ada. Apabila luas tulangan 

tarik balans (Asb) maka jika, 

As <  Asb   Daktail 

As > Asb  Getas 

 

Untuk mencari luas tulangan tarik balans, digunakan persamaan sebagai berikut 

: 

Asb = β1 x 
���

��
 x b x d x (

���

���� ��
) 

  = 0,85 x 
��

���
 x 6200 x 1987.5 x (

���

���� ���
) 

  = 415058.566 mm2 

As < Asb 

20606,25 mm2  < 415058.566 mm2  Under reinforced 

 

Dengan demikian tinggi balok desak adalah sebagai berikut : 

a  = 
�� � ��

�,�� � ��� � �
 

  = 
�����,�� � ���

�,�� � �� � ����
 

  = 50,831 mm 

 

Sehingga momen lentur penampang adalah : 

Mucap = Ø x As x fy x (d - 
�

�
 ) 

  = 0,9 x 20606,25 x 390 x ( 1987,5 - 
��,���

�
 ) 

  = 14191351218 N.mm 

  = 1419,135 Ton.m 

 



 
 

Mdes = 1415,699 Ton.m 

Syarat : 

Mucapasitas  > Mudesain 

1419,135 Ton.m > 1415,699 Ton.m  . . . . OKE! 

 

  Sehingga pada pilecap typical 1 arah memanjang bagian bawah 

digunakan tulangan berjumlah 42 tulangan dengan diameter 25 mm (42D25). 

Sedangkan pilecap bagian atas digunakan tulangan : 

Tul atas As’ = 0,15 % x b x d 

   = 0,15% x 6200 x 1987,5 

   = 18483,75 mm2 

Dipakai tulangan D25 

Luas tul D25 = ¼ x 3,14 x D2 

   = ¼ x 3,14 x 25 x 25 

   = 490,625 mm2 

Jumlah tul. (n) = 
 �����,��

���,���
 

   = 37,6 buah ≈ 38 buah 

 Sehingga  pada pilecap typical 1 bagian atas arah memanjang digunakan 

tulangan berjumlah 38 tulangan dengan diameter 25 mm (38D25) 

 

- Penulangan pilecap typical 1 arah membujur 

Berdasarkan momen reaksi dari beban terfaktor seperti pada tabel 4., 

dapat dihitung penulangan pilecap arah membujur sebagai berikut: 

Momen maksimum M22 dikalikan dengan panjang pilecap, untuk 

kemudian digunakan sebagai Mdes. 

Diketahui : 

F’c = 30 Mpa    Ø = 0,9 

Fy = 390 Mpa    b = 18900 mm 

Fys = 240 Mpa    d = 1987.5 mm 

Mdes = 18,9 m x 193,9124 Ton.m/m 

  = 3664,944 Ton.m 

β1 = 0,85 – (f’c – 30) x 0,05/7 

  = 0,85 



 
 

Terlebih dahulu mentrial – error luas tulangan As yang akan kita gunakan, 

dicoba dari tulangan yang terkecil yaitu 115D25 : 

As = n x ( ¼ x π x d2 ) 

  = 115 x ( ¼ x 3,14 x 252 ) 

  = 56421,875 mm2 

 

  Untuk mengetahui sifat keruntuhan penampang adalah dengan 

membandingkan jumlah luas tulangan tarik yang ada. Apabila luas tulangan 

tarik balans (Asb) maka jika, 

As <  Asb   Daktail 

As > Asb  Getas 

 

Untuk mencari luas tulangan tarik balans, digunakan persamaan sebagai berikut 

: 

Asb = β1 x 
���

��
 x b x d x (

���

���� ��
) 

  = 0,85 x 
��

���
 x 18900 x 1987.5 x (

���

���� ���
) 

  = 1265259,18 mm2 

As < Asb 

56421,875  mm2  < 1265259,18 mm2  Under reinforced 

 

Dengan demikian tinggi balok desak adalah sebagai berikut : 

a  = 
�� � ��

�,�� � ��� � �
 

  = 
�����,��� � ���

�,�� � �� � �����
 

  = 45,657 mm 

 

Sehingga momen lentur penampang adalah : 

Mucap = Ø x As x fy x (d - 
�

�
 ) 

  = 0,9 x 56421,875  x 390 x ( 1987,5 - 
��,���

�
 ) 

  = 38908504997 N.mm 

  = 3890,8505 Ton.m 

 



 
 

Mdes = 3664,944 Ton.m 

Syarat : 

Mucapasitas  > Mudesain 

3890,8505 Ton.m > 3664,944 Ton.m  . . . . OKE! 

 

  Sehingga pada pilecap typical 1 arah memanjang bagian bawah 

digunakan tulangan berjumlah 115 tulangan dengan diameter 25 mm (115D25). 

Sedangkan pilecap bagian atas digunakan tulangan : 

Tul atas As’ = 0,15 % x b x d 

   = 0,15% x 18900 x 1987,5 

   = 56345,625 mm2 

Dipakai tulangan D25 

Luas tul D25 = ¼ x 3,14 x D2 

   = ¼ x 3,14 x 25 x 25 

   = 490,625 mm2 

Jumlah tul. (n) = 
 �����,���

���,���
 

   = 114,8 buah ≈ 115 buah 

 Sehingga  pada pilecap bagian atas arah memanjang digunakan tulangan 

berjumlah 115 tulangan dengan diameter 25 mm (115D25). Kemudian dengan 

cara yang sama, pilecap typical 2 dan typical 3 dihitung penulangannya baik 

arah memanjang ataupun arah membujur. Sehingga didapatkan penulangan 

pilecap sebagai berikut : 

Tabel 4.17. Jumlah Tulangan Pilecap 

 

 

4.3.6. Pengecekan desain Pilecap dengan program bantu AFES 

 AFES adalah program bantu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah desain fondasi. Kemampuan AFES yang dapat membuat laporan perencanaan 

Typical 1 Typical 2 Typical 3

Arah Memanjang

Tulangan Atas 38 30 20

Tulangan Bawah 42 36 20

Arah Membujur

Tulangan Atas 115 60 20

Tulangan Bawah 115 60 20

Jumlah Tulangan (D25)
Letak



 
 

fondasi, gambar konstruksi fondasi, grafik jadwal konstruksi, gambar 3D permodelan 

fondasi CAD , merupakan solusi yang sangat ampuh untuk analisis dan perencanaan 

dari segala jenis fondasi.  

 Desain fondasi biasanya di kerjakan secara manual dengan sepenuhnya hasil 

kerja manusia, sehingga membutuhkan tenaga yang lebh besar. Proses pendesainan 

juga tidak bisa dikerjakan secara cepat, sehingga proses pendesainan menjadi tidak 

ekonomis.  

 Struktur fondasi Tower B Apartemen Abimanyu Semarang, selain dihitung 

dan dianalisis secara manual, juga harus dicek kembali dengan program bantu analisis 

dan perencanaan fondasi, yaitu AFES. Fungsinya adalah agar struktur yang kita 

rencanakan benar-benar aman dan mampu menahan beban yang diberikan struktur atas. 

 Dalam pengerjaan tugas akhir kali ini program bantu AFES digunakan hanya 

untuk mengecek desain pilecap. Pengecekan ketinggian pilecap terhadap geser pons 

dan geser lentur serta penulangan yang akan dipasang harus memenuhi persyaratan 

perhitungan yang ada di program AFES. 

a. Permodelan struktur fondasi pada program bantu AFES 

Struktur yang dimodelkan pada program bantu AFES harus sesuai dengan asumsi 

desain struktur fondasi pada saat perhitungan manual. Baik ukuran kolom, pilecap 

dan tiang boredpile yang terpasang.  

 

Gambar 4.26. Permodelan Struktur Fondasi Tower B Apartemen Abimanyu 

 

 Dimensi dari pilecap, penempatan tiang fondasi di sajikan dalam gambar 

berikut ini : 



 
 

 

Gambar 4.27. Denah Struktur Fondasi 

 Penulangan yang telah dihitung secara manual harus dimasukkan sebagai 

asumsi tulangan terpasang pada struktur pilecap. Pada arah memanjang pilecap 

menggunakan tulangan 42D25 untuk pilecap bagian bawah dan tulangan 38D25 untuk 

pilecap bagian atas. Sedangkan untuk arah membujur digunakan tulangan 115D25 

untuk bagian atas dan bawah sisi pilecap. 

 

Gambar 4.28. Penulangan Pilecap 

b. Pengecekan penulangan pilecap. 

Dalam menghitung kapasitas tulangan pilecap, AFES menggunakan beberapa 

rumus – rumus sebagai berikut ini : 

 



 
 

 

Gambar 4.29. Rumus Perhitungan Kapasitas Tulangan 

 

Setelah penulangan pilecap dimodelkan, kemudian akan muncul output seperti 

berikut ini : 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.30. Pengecekan tulangan oleh program AFES 

 Didalam pengecekan terlihat bahwa As (Luas Tulangan terpakai) > As’ (Luas 

tulangan perlu). Sehingga penulangan pilecap baik arah memanjang ataupun 

membujur dinyatakan aman. 

c. Pengecekan terhadap Gaya geser 

 Pilecap harus didesain untuk mampu menahan gaya geser yang terjadi akibat 

pembebanan dari struktur atas. Pilecap harus mampu menahan baik geser lentur 

ataupun geser pons.  

Rumus yang digunakan AFES dalam menghitung kapasitas pilecap terhadap gaya 

geser pons satu arah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.31. Rumus Menghitung Geser Pons satu arah 

Rumus yang digunakan untuk menghitung gaya geser pons dua arah dalam aplikasi 

AFES adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.32. Rumus Menghitung Geser Pons dua arah 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas pilecap terhadap geser lentur 

yang diakibatkan oleh tiang fondasi adalah sebagai berikut: 



 
 

 

Gambar 4.33. Rumus yang digunaakan dalam menghitung lentur akibat tiang 

fondasi 

 Dalam program AFES pengecekan terhadap gaya geser pons satu arah 

ataupun dua arah, dan terhadap geser lentur akibat tiang fondasi seperti disajikan 

berikut ini : 

 

Gambar 4.34. Tabel Pengecekan Gaya geser satu arah 

 



 
 

 

Gambar 4.35. Diagram Momen Pilecap (AFES) 

 

 

Gambar 4.36. Diagram Geser Pilecap (AFES) 

 

 

 

 

Gambar 4.37. Pengecekan Gaya Geser dua arah 



 
 

 

Gambar 4.38. Pengecekan Gaya geser lentur terhadap tiang fondasi 

 Dalam laporan desain fondasi dari program AFES, pengecekan gaya geser 

harus memenuhi syarat, yaitu nilai ϕ Vc > Vu. Dari gambar yang ditampilkan diatas, 

desain fondasi yang telah di buat aman terhadap beban yang terjadi dalam fondasi.  

 

4.3.7. Perhitungan Penulangan Tie Beam 

Pur (pile-cap) tiang individu, pier bor, atau kaison harus dihubungkan satu sama 

lain dengan pengikat. Semua pengikat harus mempunyai kuat tarik atau tekan desain 

paling sedikit sama dengan gaya yang sama dengan 10 persen SDS kali beban mati 

terfaktor ditambah beban hidup terfaktor kolom yang lebih besar. 

 

Gambar 4.39. Penentuan Pembebanan Tie Beam 

Pu1  = 10% x SDS x (1.2 DL+ 1.6 LL) 

  = 10% x 0,783 x 10910,56 kN 

  = 854,29 kN 

Pu2  = 10% x SDS x (1.2 DL+ 1.6 LL) 

  = 10% x 0,783 x 10758,41 kN 

  = 842,38 kN 

 

Pengecekan penulangan Tie Beam menggunakan PCA – COL 

Penampang beton : 



 
 

Lebar  = 400 mm 

Tinggi = 600 mm 

Penulangan : 

D  = 25 mm 

nst  = 12 buah 

os  = 13 mm 

d’  = 534,5 mm 

fc’  = 30 MPa 

fy  = 390 MPa 

phi o  = 0,75 

B1  = 0,83 

 

Pu kolom diatas Tie Beam (Input PCA-Col) 

Beban tekan tiebeam =  854,29 kN 

Beban tarik tiebeam = -854,29 kN  

 

Gambar 4.40. Penampang Tiebeam 



 
 

 

Gambar 4.41. Diagram P – M untuk Pegecekan tulangan 

 

Berdasarkan hasil output dari aplikasi PCA – COL, dengan dimensi Tiebeam 

400 mm x 600 mm, menggunakan tulangan total 12 D 25 mampu menahan besarnya 

Pu tekan sebesar -854,29 kN atau Pu tarik sebesar 854,29 kN. 

  



 
 

BAB V 

RKS dan RAB 

 

5.1. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Tower B Apartemen Abimanyu 

Semarang 

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT PEKERJAAN 

STRUKTUR FONDASI APARTEMEN ABIMANYU SEMARANG 

PASAL 1 

PEKERJAAN FONDASI TIANG BOR 

Pekerjaan meliputi penyediaan dan pendaya-gunaan semua tenaga kerja, bahan-bahan 

dan perlengkapan-perlengkapan untuk pekerjaan pembuatan tiang fondasi bor dengan 

diameter 1000 mm dengan detail serta lokasi seperti yang tercantum dalam gambar, 

melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa sonic logging dan percobaan pembebanan 

dengan metode kentledge. 

1. Umum 

a. Pekerjaan fondasi harus dilaksanakan oleh Pelaksana yang berpengalaman dalam 

pembuatan tiang bor, agar supaya syarat daya dukung terhadap beban tertentu pada 

keadaan tanah tertentu dapat dipenuhi. 

b. Kontraktor harus menyerahkan bukti tertulis bahwa tenaga-tenaga pelaksanaan 

yang bersangkutan mempunyai pengalaman yang memenuhi syarat. 

c. Kontraktor bertanggung jawab untuk pembuatan tiang bor sedemikian rupa 

sehingga ukuran, jumlah dan lokasi sesuai dengan gambar rencana yang telah 

disetujui oleh Perencana. 

d. Tiang bor harus ditempatkan sampai kepada lapisan tanah keras pada kedalaman 

sesuai dengan hasil penyelidikan tanah dan/atau petunjuk perencana. 

2. Pengeboran 

a. Pengeboran harus dilaksanakan dengan mesin bor (rotary drilling machine) 

dengan menggunakan buckets dan auger. Alat-alat mesin ini harus dapat 

menembus lapisan tanah keras, batu-batuan, stiff clay, krikil dan pasir. 

Urutan penggunaan mesin bor yaitu dengan menggunakan auger untuk membuat 

lubang dengan kedalaman casing yang digunakan, setelah itu dilakukan 

penggantian bucket sampai kedalaman yang dikehendaki. 



 
 

b. Dalam hal dinding lubang pengeboran mempunyai kemungkinan untuk longsor, 

casing besi sementara dengan ukuran dan panjang yang sesuai harus dipakai. 

Sambungan-sambungan casing harus cukup kedap air, ujung bawah casing harus 

cukup jauh di bawah lapisan yang mudah longsor (minimum 1 meter) untuk 

mencegah masuknya tanah dan pembentukan rongga di sekeliling daerah ujung 

tersebut. 

Untuk panjang casing yang digunakan adalah 16 meter.yang kemudian dilakukan 

centering terhadap titik bor dan jarak ketebalan selimut yang ditentukan. 

c. Cara lain untuk mengatasi perembesan air tanah dan lumpur yaitu dengan 

menggunakan stabilizing agent seperti “Super mud” atau sejenis. Bentonite slurry 

tidak boleh digunakan. Dalam penggunaan “Super mud” tersebut harus 

dilaksanakan oleh Pelaksana yang sudah berpengalaman. 

Stabilizing yang digunakan sudah dicampurkan langsung kedalam air yang 

kemudian disalurkan ke pipa yang telah disiapkan sebelumnya untuk dipancarkan 

langsung kedalam lubang bor. 

d. Laporan pengeboran mencakup pelaksanaan setiap tiang bor mengenai semua 

ukuran, dimensi, kedalaman pengeboran, klasifikasi tanah yang dikeluarkan dari 

lubang pengeboran, dan semua data-data penting selama pekerjaan pengeboran. 

Data pengeboran diambil langsung dari laporan tiap driver borring yang kemudian 

dibuat resume menjadi satu laporan utuh tiap harinya. 

e. Pengeboran harus dilaksanakan sampai ke lapisan dan kedalaman sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam gambar rencana fondasi dan harus mendapat 

persetujuan dari Pengawas. 

Pengecekan kedalaman dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan 

monitor yang ada pada mesin bor dan menggunakan alat meteran manual yang 

dijatuhkan kedalam lubang pengeboran. 

f. Setiap bahan-bahan yang terlepas dan yang mengendap pada dasar lubang bor, 

yang akan mempengaruhi penempatan tiang bor harus dibuang (cleaning) sesuai 

dengan petunjuk Pengawas. 

Asumsi cleaning yang dilakukan adalah melihat tidak ada gumpalan lumpur yang 

ada didalam bucket dan selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kedalaman 

apakah sesuai dengan target. 

 

 



 
 

3. Besi Beton 

a. Besi beton yang dipakai adalah besi beton ulir (deformed bar) dengan tegangan 

leleh 390 Mpa (BJTD-40) untuk diameter lebih besar atau sama dengan 10 mm dan 

besi beton polos (plain bar) dengan tegangan leleh 240 Mpa (BJTP-24) untuk 

diameter lebih kecil dari 10 mm seperti yang tertera di dalam gambar dengan 

ukuran diameter dalam metrik, sesuai dengan SII 0136-84. Semua besi beton harus 

berasal dari satu pabrik yang telah disetujui oleh Pengawas dan setiap pengiriman 

baja tulangan harus disertai sertifikat hasil uji tarik, lengkung dan analisa kimia 

pabrik. 

Tulangan yang digunakan berada dalam lingkungan proyek dan dirakit di dalam 

lokasi proyek. 

b. Rangkaian besi beton untuk tiang bor harus ditempatkan teguh, sentris terhadap 

lubang bor, sehingga tidak berubah posisi dan/bentuk selama pengecoran beton. 

Rangkaian tulangan rakit yang digunakan disusun dengan panjang kedalaman yang 

telah ditentukan. Untuk Standart pengelasan pada sambungan yaitu 3 kali 15 cm. 

c. Untuk setiap pengiriman atau 30 ton harus diambil secara acak 3 benda uji untuk 

setiap jenis ukuran; 2 benda uji untuk pengujian tarik dan satu benda uji untuk 

pengujian lengkung di laboratorium independen yang ditunjuk oleh Pengawas. 

Bilamana dianggap perlu, Pengawas dapat meminta untuk menambah jumlah 

benda uji tersebut. 

d. Ketebalan minimum selimut beton adalah 7.50 cm, kecuali jika ditentukan lain 

pada gambar rencana dengan pertimbangan dan alasan tertentu. 

Dalam menentukan selimut beton, digunakan “beton tahu” pada tulangan luar 

sehingga menjaga jarak selimut yang telah ditentukan, selain itu pada saat 

pemasangan casing juga dilakukan pengukuran jarak selimut tersebut. 

 

4. Pembuatan Beton 

a. Cara pengukuran campuran, pengangkutan, pengecoran dan pengetesan beton 

harus sesuai dengan SNI 2847-2013. 

b. Penetapan kekuatan beton dalam Mpa dilakukan dengan percobaan tekan 

(crushing test) pada benda uji silinder benda berukuran Ø15 x 30 cm. Cara 

pembuatan benda uji silinder tersebut harus memenuhi syarat dan sesuai dengan 

Pasal 5 dari SNI 03-2847-2013. Untuk setiap tiang bor, jumlah benda uji yang 

harus diambil tidak boleh kurang dari 4 buah benda uji. Dari 4 benda uji silinder 



 
 

tersebut, satu benda uji digunakan untuk percobaan kekuatan beton umur 7 hari 

dan 2 benda uji untuk umur 28 hari, sedangkan benda uji ke empat harus disimpan 

sebagai cadangan dan digunakan bilamana hasil uji tekan 28 hari tidak memenuhi 

syarat. Bilamana dibutuhkan hasil test beton umur 3 hari, maka harus dibuat benda 

uji tambahan untuk keperluan tersebut di luar jumlah yang ditentukan di atas. 

Laporan hasil percobaan tekan beton tersebut (satu alsi dan satu copy) harus 

diserahkan kepada Pengawas. Tingkat kekuatan mutu beton tertentu dianggap 

memenuhi syarat apabila dipenuhi semua kriteria yang disyaratkan dalam Bab 5.6 

SNI 03-2847-2012. 

Pengambilan sampel beton dengan jumlah 4 silinder dengan ukuran 15 x 30 cm 

dilakukan sebelum pengecoran dimulai 

c. Kekuatan beton yang disyaratkan untuk preliminary test pile (tiang percobaan 

awal) pembebanan vertikal statik / test pile adalah fc’ = 40 Mpa dengan beban 

percobaan sebesar 200% x daya dukung ijin. Untuk tiang bor lainnya kekuatan 

beton yang disyaratkan adalah fc’ = 30 Mpa. Water-Cementius ratio maksimum 

adalah 0.50, fly ash content maksimum yang diijinkan adalah 15% dari total 

cementius content, dan slump = 18 cm (± 2 cm). 

d. Pekerjaan pengecoran tidak boleh dilaksanakan sebelum lubang bor dibersihkan 

dengan baik dan diperiksa serta disetujui oleh Pengawas, serta hal-hal yang 

dibutuhkan untuk menjamin kelancaran dan kesempurnaan pengecoran sudah 

tersedia. 

e. Lubang bor harus dicor secepatnya setelah pengeboran selesai. 

Dalam praktik di lapangan durasi antara persiapan dan pengecoran durasi lebih dari 

2 jam sehingga dimungkinkan terjadinya pengendapan lumpur pada dasar lubang 

akibat longsor pada dinding lubang sehingga perlu adanya pembersihan (cleaning) 

pada dasar lubang bor agar tidak terjadi endapan yang mempengaruhi daya dukung 

fondasi. 

f. Diameter pipa tremie minimum 20 cm dan pipa pengecoran harus mempunyai 

kapasitas minimal sama dengan kapasitas pipa yang akan diisi. 

Ukuran pipa tremie yang digunakan sudah sesuai dengan standart RKS yang 

ditentukan. 

g. Pipa tremie harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga ujung bawahnya minimal 

1.50 meter di bawah permukaan beton pada setiap tahap pengecoran. 



 
 

h. Volume beton aktual yang dipergunakan untuk mengisi lubang bor harus dicatat 

dan diperiksa untuk dibandingkan dengan volume beton yang dibutuhkan, guna 

mengetahui kemungkinan adanya pengecilan dan pembesaran dari tiang bor yang 

dilaksanakan. 

i. Pengecoran beton pada tiang bor percobaan vertikal harus “over-flow” pada 

permukaan tanah asli sehingga didapat beton yang padat pada kepala tiang. 

Penghentian pengecoran yang dilakukan dengan melihat limpahan yang keluar 

adalah berupa kerikil (pasta beton) yang menandakan bahwa lubang sudah penuh 

dan tidak ada lumpur pada lubang bor. 

j. Pengecoran beton pada tiang bor lainnya harus lebih tinggi dari Cut Off Level 

(COL) rencana sehingga didapat beton yang padat pada kepala tiang. 

Jarak kepala Cassing yang digunakan menandakan bahwa pengecoran telah berada 

diatas Cut Off Level (COL) sehingga telah sesuai dengan RKS. 

 

5. Penyimpangan – penyimpangan yang diijinkan 

a. Penyimpangan maksimum yang diijinkan pada pekerjaan tiang bor adalah sebagai 

berikut : 

- Penyimpangan maksimum dalam arah horizontal terhadap titik bor yang 

seharusnya adalah 75 mm 

- Penyimpangan maksimum dalam arah vertikal adalah 1 :100 

b. Pekerjaan pembuatan tiang bor tambahan dan/atau penyesuaian pile cap dan lain-

lain yang perlu dilakukan akibat penyimpangan yang melampaui batas ijin, 

kegagalan atau tidak diterimanya suatu tiang bor, adalah menjadi tanggungan 

kontraktor. 

 

6. Urutan Pekerjaan Tiang Bor 

a. Jika ada 5 atau lebih tiang bor yang harus ditempatkan di dalam suatu kelompok, 

tiang bor yang di tengah harus didahulukan kemudian tiang bor yang lain berturut-

turut makin jauh dari tiang bor yang pertama tersebut. 

Sesuai dengan RKS, dalam melakukan pengeboran dilakukan sesuai urutan yaitu 

dari tengah menuju ke tepi. 

b. Pembuatan tiang bor yang terdekat berikutnya harus berjarak tidak kurang dari 3 

diameter dan harus mendapat persetujuan dari Pengawas. 

 



 
 

7. Pemasangan Pipa Sonic 

a. Kontraktor bertanggug jawab untuk pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) pipa sonic 

per tiang untuk 8 (delapan) tiang bor, dimana 4 (empat) dari 8 (delapan) tiang 

tersebut harus dilakukan pada tiang percobaan pembebanan statik dan untuk 4 

(empat) dipasang pada bor pile yang lainnya, dimana lokasi akan ditentukan oleh 

Perencana atau Pengawas. 

b. Pipa sonic harus terbuat dari PVC atau black steel berdiameter 2 inches (±5 cm) 

dan dipasang dari muka tanah asli. Ketebalan pipa yang dipakai harus cukup tebal 

sehingga tidak pecah/bocor saat pengecoran dan harus mampu menahan tekanan 

beton setinggi 40 m dan harus disetujui oleh Pengawas. 

Sesuai dengan RKS, pipa sonic PVC berdiameter 2 inchi (±5 cm) dan dalam 

pelaksanaannya tidak ditemukan kondisi pipa bocor pada saat pemakaian. 

c. Pemasangan pipa sonic harus lurus (tidak boleh bengkok) dan tidak buntu. 

Kebersihan pipa sonic setelah pengecoran harus dijaga dengan baik guna 

menghindari kebuntuan pipa. 

Penyambungan pipa dilakukan setelah pengelasan pada sambungan tulangan, pada 

penyambungan pipa juga dilakukan penambahan lem agar tidak terjadi kebocoran 

pada pipa yang mengakibatkan sumbatan. 

d. Uji sonic logging akan dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pihak 

Pemilik. Jika terjadi kegagalan dalam sonic test sehingga tiang harus ditolak, 

Kontraktor bertanggung jawab untuk mengganti semua biaya uji sonic tambahan 

termasuk bahan pipa sonic pada lokasi tiang pengganti yang akan ditentukan oleh 

Konsultan. 

Pengecekan dilakukan setelah beton dianggap sudah mengalami pengerasan. 

 

8. Kepala Tiang 

Bilamana pada kepala tiang didapat beton yang tidak padat dan/atau stek tulangan tiang 

bor yang akan ditanam kedalam pile cap kurang dari 40 diameter tulangan tiang bor, 

maka Kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki hal tersebut atas biayanya 

sendiri. 

 

9. Bahan – bahan Galian 

Bahan galian dari lubang bor harus dibuang oleh dan atas biaya Kontraktor ke tempat 

yang ditunjuk oleh Pengawas. Pelaksanaan pembuangan Lumpur pada lokasi Proyek. 



 
 

 

10. Tiang bor yang ditolak 

Tiang bor yang tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis di dalam pembuatan dan 

pengecorannya tidak dapat diterima dan harus diganti oleh Kontraktor atas biayanya 

sendiri meskipun diperlukan tambahan-tambahan tiang bor untuk menggantikannya. 

 

11. Laporan 

a. Kontraktor harus mempersiapkan laporan lengkap tentang setiap tiang bor yang 

dicor dan harus menyerahkan 3 (tiga) copy laporan pelaksanaan tiang fondasi bor 

yang telah ditanda-tangani oleh Pengawas setiap hari. 

b. Laporan pembuatan tiang bor harus mencakup panjang, ukuran tiang bor, 

permukaan air di dalam lubang bor terhadap muka tanah, panjang casing (bila 

digunakan), lapisan tanah yang dibor dan lapisan tanah pada saat pengeboran 

dihentikan, hasil pengujian terhadap tanah yang bersangkutan (bila dilakukan) dan 

hal-hal lain yang diperlukan oleh Pengawas. Usulan formulir laporan fondasi harus 

diajukan untuk disetujui oleh Pengawas sebelum pekerjaan pengeboran dimulai. 

Format Tabel yang digunakan sesuai dengan RKS. 

 

  



 
 

PASAL 2 

PEKERJAAN BETON 

1. U M U M  

a. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan beton sesuai dengan persyaratan – 

persyaratan yang terdapat di peraturan – peraturan berikut  : 

1. SNI 2847-2013, Standar Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan 

Gedung  

2. SNI 03-2458-1991, Metode Pengujian dan Pengambilan Contoh untuk Campuran 

Beton Segar 

3. SNI 03-4810-1998, Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji di Lapangan 

4. SNI 03-1974-1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton 

5. SNI 03-2492-1991, Metode Pengambilan Benda Uji Beton Inti 

6. SNI 03-3403-1994, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Inti 

7. SNI 2847-2013, Metode Pengambilan, Perawatan ,dan Pengujian Sample Beton 

8. Peraturan Beton Bertulang Indonesia PBI - 1971 (NI – 2) 

9. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PBUI – 1982) 

10. Peraturan American Standart for Testing and Material (ASTM) 

11. Peraturan daerah setempat 

12. Peraturan – peraturan lain yang relevan 

b. Kontraktor harus melaksanakan semua pekerjaan dengan ketepatan dan kesesuaian 

yang tinggi menurut RKS, gambar kerja dan instruksi – instruksi dari Direksi Pekerjaan   

c. Setiap saat direksi Pekerjaan berhak untuk memeriksa setiap pekerjaan Kontraktor. 

Walaupun demikian Direksi Pekerjaan tidak wajib untuk melakukan pemeriksaan 

secara terus menerus, dan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan kesalahan 

– kesalahan tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya 

d. Semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan RKS, gambar – gambar rencana, peraturan 

– peraturan yang berlaku dan kaidah – kaidah teknis harus diperbaiki atau diganti atas 

biaya dari Kontraktor 



 
 

e. Sebelum pekerjaan beton dimulai, Kontraktor harus membuat shop drawing pembesian, 

detail – detail yang berhubungan dengan gambar – gambar kerja lain dan harus disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan 

f. Sebelum tiap tahap pekerjaan beton dimulai, Kontraktor berkewajiban untuk 

mengajukan izin bekerja yang harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

g. Semua material yang dipakai harus merupakan material baru dengan kualitas terbaik 

dari yang telah ditentukan (contoh) dan harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan  dan 

semua material yang tidak disetujui oleh Direksi Pekerjaan harus dikeluarkan dari 

lokasi proyek atas biaya Kontraktor selambat – lambatnya  dalam waktu 2 x 24 jam 

h. Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan tenaga ahli yang trampil dan cukup serta 

alat – alat yang baik dan cukup untuk memenuhi jadwal pelaksanaan yang sudah 

disetujui 

i. Bila tidak dinyatakan secara khusus, maka hal – hal mengenai cara – cara pelaksanaan 

dan detail – detail konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Tata Cara 

Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI. Hal – hal tersebut antara 

lain : lantai kerja /  pemotongan dan pembengkokan tulangan, pemasangan tulangan, 

pelaksanaan pengecoran dan perawatan, penutup beton, kait dan bengkokan, panjang 

penyaluran dan sambungan 

 

2. BAHAN – BAHAN 

a. Semen 

1. Semua semen yang digunakan adalah jenis Portland Cement sesuai dengan SNI. 

2. Seluruh pekerjaan konstruksi beton ini harus menggunakan satu merk semen. 

Penggantian merk semen hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Direksi 

Pekerjaan . Semen – semen yang dipergunakan harus diperoleh dari pabrik yang 

telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

3. Semen yang digunakan pada pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan semen 

yang digunakan pada perancangan proporsi campuran 

4. Kontraktor harus menyimpan semen di tempat penyimpanan yang baik dan 

memenuhi syarat. Semua semen yang telah menunjukkan indikasi rusak dan/atau 

tercemar ( menggumpal, mengeras, tercampur dengan kotoran, kena air, atau 



 
 

lembab) tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek 

atas biaya Kontraktor 

5. Setiap saat Direksi Perkerjaan berhak meminta agar Kontraktor memberikan 

laporan test – test semen di laboratorium 

b. Pasir 

1. Pasir yang digunakan harus pasir kali yang berbutir 

2. Kadar lumpur yang terkandung dalam pasir tidak boleh lebih besar dari 5 %. 

3. Pasir harus memenuhi persyaratan SNI 

c. Agregat 

1. Agregat kasar yang dapat dipakai adalah koral atau batu pecah (crushed stone) 

yang mempunyai susunan gradasi yang baik padat dan cukup keras. Agregat halus 

yang digunakan tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 % ( ditentukan 

terhadap berat kering). Semua agregat yang digunakan harus memenuhi syarat 

SNI. 

2. Ukuran agregat kasar maksimum yang dapat digunakan adalah 3 cm dan ukuran 

agregat kasar tersebut tidak boleh lebih dari seperempat dimensi beton yang 

terkecil dari bagian konstruksi yang bersangkutan 

3. 2 minggu sebelum pengecoran dimulai, Kontraktor harus menguji contoh – 

contoh agregat sesuai dengan SNI 

4. Kontraktor harus menjaga semua pengiriman agregat dari satu sumber untuk 

setiap agregat yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan hingga sebanyak 50 ton 

atau sewaktu – waktu diminta oleh Direksi Pekerjaan atas biaya Kontraktor 

5. Percobaan – percobaan harus dilakukan oleh Kontraktor pada setiap pengiriman 

sebanyak 50 ton atau sewaktu – waktu diminta oleh Direksi Pekerjaan atas biaya 

Kontraktor 

6. Agregat kasar dan agregat halus harus disimpan secara terpisah tanpa boleh 

terjadi segregasi dari butir – butir penyusunnya. Timbunan agregat harus 

diletakkan di atas lantai dari beton kurus dan dibatasi oleh dinding kayu keras 

serta harus dijaga terhadap pencampuran atau pencemaran dari kotoran atau 

material lainnya. Selain itu Kontraktor juga harus menyediakan sistem drainage 

yang baik di sekitar timbunan agregat sehingga timbunan agregat tidak terpendam 

air 



 
 

7. Untuk mendapatkan campuran beton yang baik dan sesuai dengan hasil mix – 

design, kadar air dari agregat harus sesuai secara periodik diuji terutama kalau 

terdapat indikasi bahwa kadar air agregat sudah berubah dari kondisi sebelumnya. 

Selain itu Kontraktor juga harus secara rutin melaksanakan uji bahan dan 

disaksikan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

3. Air 

 Air untuk pembuatan dan perawatan beton adalah air bersih yang sesuai dengan 

rekomendasi laboratorium dan persyaratan SNI. 

 Sumber air yang akan dipakai harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan terlebih dahulu 

dan harus diuji serta tidak boleh mengandung asam alkali , minyak, dan zat organis 

yang dapat merusak beton dan tulangan (Ph 7 – 8) 

 Tempat penampungan (bak) air harus selalu bersih dan harus dijaga agar bahan – 

bahan yang dapat merusak kualitas air tidak tercampur di bak penampungan tersebut 

4. Bahan pencampur /admixture/Adittive 

 Bila tidak dinyatakan lain, pada dasarnya semua beton konstruksi pada proyek ini 

tidak memerlukan bahan pencampur. Oleh karena itu Kontraktor tidak boleh 

menggunakan bahan pencampur kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perencana 

dan atau Direksi Pekerjaan 

 Untuk melengkapi pengajuan izin penggunaan bahan pencampur beton, Kontraktor 

harus mengadakan percobaan perbandingan berat dari penambahan bahan campuran 

tersebut dan diuji tekan contoh – contoh beton pada umur 3,7,14, dan 28 hari di 

laboratorium yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Semua hasil uji tersebut di atas 

harus disertakan pada pengajuan izin penggunaan bahan pencampur beton 

5. PEMBUATAN BETON 

 Mutu beton dan campuran beton rencana 

a. Seluruh beton polos (tidak bertulang) seperti rabat dan lantai digunakan mutu     

beton f’c=7,4 MPa. Untuk struktur Pile Cap, Tie Beam dan Kolom menggunakan 

mutu beton  readymix f’c=30 MPa,  sedangkan elemen Balok dan Pelat 

menggunakan mutu beton readymix f’c=35 MPa. 

b. Untuk mencapai mutu beton tersebut diatas, Kontraktor diwajibkan untuk 

membuat campuran beton rencana (mix-design) paling lambat 6 minggu sebelum 



 
 

pekerjaan beton dimulai . Kontraktor harus membuat masing – masing 20 benda 

uji pada umur 7,14, dan 28 hari 

c. Pembuatan campuran beton rencana ini hendaknya mengikuti SNI. Bila sumber 

atau kualitas dari semen atau agregat diganti maka harus dicari lagi campuran 

rencana yang baru sehingga tercapai mutu beton yang dipersyaratkan 

 Pengujian beton 

a. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, material, tempat dan semua peralatan 

untuk melakukan semua  peralatan untuk melakukan semua uji beton di bawah 

ini, yaitu  : 

- Uji  slump 

- Uji silinder beton diameter15 cm dan tinggi 30 cm 

- Uji kadar lumpur 

- Hammer test 

- Core drilling 

b. Pengujian Slump beton harus dilaksanakan berdasarkan SNI dengan batasan nilai 

slump maksimum sebagai berikut : 

Tabel 5.1. Nilai Slump Beton 

Konstruksi Beton Maksimum Minimum 

Dinding, pelat pondasi, dan pondasi 

telapak bertulang 
12,50 5,00 

Pondasi telapak tidak bertulang, 

kaison dan konstruksi dibawah tanah 
9,00 2,50 

Pelat, balok, kolom dan dinding 15,00 7,50 

Pembetonan massal 7,50 2,50 

 Untuk beton dengan bahan tambahan plasticizer, slump dapat dinaikkan sampai 

maksimum 1,5 cm. 

c. Kontraktor harus membuat, merawat dan mengadakan uji kubus beton pada 

laboratorium beton yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan atas biaya sendiri dan 

berdasarkan atas SNI. 



 
 

d. Jumlah pengambilan contoh untuk uji kuat tekan dari setiap mutu beton, tidak 

boleh kurang dari dua benda uji dan harus diuji pada umur 7 dan 28 hari 

e. Pengujian kekuatan masing-masing mutu beton yang dicor setiap harinya 

haruslah dari satu contoh uji per hari, atau tidak kurang dari satu contoh uji untuk 

setiap 110 m
3 

beton, atau tidak kurang dari satu contoh uji untuk setiap 460 m
2
 

luasan permukaan lantai atau dinding. 

f. Kalau digunakan pompa beton (concrete pump), pengambilan khusus harus 

dilakukan dilokasi pengecoran setelah beton melewati ujung pipa pompa beton 

g. Setiap benda uji harus diberi tanggal pembuatan dan dari bagian ujung pipa mana 

beton diambil 

h. Prosedur pengambilan silinder beton sesuai dengan SNI 

i. Setiap benda uji tidak boleh cacat 

j. Kontraktor harus membuat laporan lengkap mengenai hasil test khusus yang 

disertai evaluasi perhitungan nilai karakteristiknya dan disampaikan pada Direksi 

Pekerjaan  

k. Kalau terjadi kegagalan dalam uji beton ini, Kontraktor harus melakukan 

percobaan – percobaan non destruktif dan apabila masih menunjukkan kegagalan 

Kontraktor harus memperbaiki dan mengganti struktur tersebut atas biaya 

Kontraktor sendiri 

l. Bila dianggap perlu, maka Kontraktor harus melakukan uji tambahan atas biaya 

Kontraktor 

 Pembuatan beton 

a. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh pembuatan beton yang baik 

dan memenuhi persyaratan yang ditentukan 

b. Dalam pembuatan beton ini, Kontraktor harus memakai sistem “Weight batching 

plant” & volumetric system ( untuk mengukur air) yang sudah disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. Semua alat ukur untuk pencampuran beton ini harus dalam 

kondisi baik dan dikalibrasi dan disediakan oleh Kontraktor 

c. Pengaturan untuk pengangkutan, penimbangan dan pencampuran material – 

material harus dengan persetujuan Direksi Pekerjaan 



 
 

d. Seluruh operasi harus diinspeksi dan dikontrol terus oleh seorang inspektor yang 

berpengalaman dan bertanggung jawab 

e. Pencampuran beton dengan tidak memakai perbandingan berat atau dengan 

tangan tidak diperbolehkan 

f. Mixer harus betul – betul kosong sebelum menerima material – material dari 

adukan berikutnya .  Mixer harus dibersihkan dan dicuci bila mixer tidak dipakai 

lebih lama dari 30 menit atau bila beton yang akan dibuat berbeda mutunya 

g. Pencampuran kembali dari beton yang sebagian sudah terjatuh atau mengeras 

tidak diizinkan 

h. Ketelitian alat ukur ( timbangan ) harus dikontrol minimum satu kali setiap 

minggu dengan ketelitian  1 persen 

 Beton Pra – Campur (Ready Mix) 

a. Kontraktor tidak diizinkan memakai beton pra – campur  tanpa izin dari Direksi 

Pekerjaan 

b. Semua beton pra – campur  harus dipasok dari perusahaan yang disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan 

c. Bila tidak ditentukan lain, semua persyaratan yang berlaku untuk beton biasa juga 

berlaku untuk beton pra – campur   

d. Nama dan Alamat dari  perusahaan beton pra – campur  harus disampaikan untuk 

persetujuan Direksi Pekerjaan. Jika diperlukan, Kontraktor harus mengatur 

peninjauan ke perusahaan tersebut 

e. Beton Pra – campur harus sudah dicor pada tempatnya dalam waktu maksimum 2 

jam dihitung dari mulainya truck mixer keluar dari plant sampai penuangan 

terakhir dilakukan. Bila dipergunakan retarder, waktu maksimum tersebut dapat 

melebihi 2 jam tetapi tidak boleh lewat 4 jam. Mengenai lamanya waktu yang 

diperkenankan ini hendaknya dibicarakan sebelum beton  pra – campur  ini 

digunakan, sehingga diketahui waktu yang masih diizinkan 

f. Semua data – data dari beton pra – campur ini harus dicatat secara lengkap oleh 

Kontraktor atas sepengetahuan Direksi Pekerjaan data – data tersebut harus selalu 

tersedia diproyek 



 
 

Data – data yang harus dicatat adalah  : 

 Waktu kedatangan untuk truck mixer 

 Waktu pencampuran material – material dan penambahan air 

 Pencatatan nomer truck mixer dan nama plat 

 Waktu ketika beton ditempatkan / dicor 

 Lokasi pengecoran 

 Pengambilan jumlah kubus uji 

 Nilai slump 

 Dan data – data lain yang relevan 

g. Kontraktor bertanggung jawab atas semua hasil pengecoran dari beton pra – 

campur . Direksi Pekerjaan berhak untuk mengganti perusahaan beton pra – 

campur atau menghentikan penggunaan beton pra – campur bila ternyata syarat – 

syarat dari spesifikasi ini tidak terpenuhi dengan memuaskan 

 

PASAL 4 

PEKERJAAN BEKISTING 

 Bahan 

a. Bekisting untuk Pile Cap, Tie Beam menggunakan bataco ukuran 19x9x39 cm. 

Sedangkn bahan – bahan yang dapat dipakai untuk bekesting struktur yang lain 

adalah kayu, multiplek (tebal 12 – 16 mm), pasangan bata dan panel logam. 

Sedangkan bahan – bahan yang dapat digunakan untuk acuan penyangga adalah 

kayu atau tiang / pipa logam. Penggunaan bambu untuk acuan tidak diizinkan. 

Sebelum memakai suatu bahan sebagai bekesting atau acuan, Kontraktor harus 

mengajukan izin ke Direksi Pekerjaan terlebih dahulu 

b. Penggunaan bahan – bahan pembantu pelepasan bekesting harus seizin dari Direksi 

Pekerjaan dan untuk itu Kontraktor harus memberikan data – data teknis dari 

produk tersebut ke Direksi Pekerjaan 

c. Penggunaan bahan – bahan pembantu pelepasan bekesting harus seizin dari Direksi 

Pekerjaan dan untuk itu Kontraktor harus memberikan data – data teknis dari 

produk tersebut ke Direksi Pekerjaan 



 
 

 

d. Penggunaan bekesting lebih dari 1 kali tidak diizinkan kecuali kondisi bekesting 

masih sangat baik dan mampu menghasilkan permukaan beton yang sesuai dengan 

spesifikasi. Penggunaan bekesting lebih dari 1 kali harus mendapatkan izin dari 

Direksi Perkerjaan 

 Pembuatan dan Pemasangan Bekesting 

a. Sistem bekesting harus diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh Direksi 

Pekerjaan, khususnya yang menyangkut jenis / dimensi – dimensi bekesting dan 

jarak – jarak acuan penyangga 

b. Bekesting tidak boleh bocor dan cukup kaku untuk mencegah perpindahan tempat 

atau kelongsoran dari penyangga. Permukaan bekesting harus halus dan rata, tidak 

boleh ada lekukan, lubang – lubang dan tidak boleh melendut. Sambungan – 

sambungan pada bekesting harus diusahakan lurus dan rata dalam arah horisontal 

dan vertikal 

c. Khusus untuk struktur beton exposed atau struktur beton lainnnya yang perlu 

menggunakan minyak atau bahan sejenis pada bekesting, Kontraktor harus 

mengoleskan minyak tersebut seperlunya dan harus menjaga agar minyak tersebut 

tidak sampai mencemari batang tulangan dan sambungan konstruksi 

d. Khusus untuk bekesting – bekesting kolom pada tepi bawah kolom pada 2 sisi harus 

dibuatkan bukaan untuk mengeluarkan kotoran – kotoran yang terdapat pada dasar 

kolom dan bukaan ini boleh  ditutup setelah dasar kolom diperiksa kebersihannya 

dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

e. Hal yang sama juga harus dikerjakan pada balok – balok yang tinggi atau dinding 

– dinding beton 

f. Tiang – tiang penyangga vertikal harus dibuat sebaik mungkin untuk memberikan 

penunjang seperti yang dibutuhkan tanpa adanya kerusakan atau overstress atau 

perpindahan tempat pada beberapa bagian konstruksi yang dibebani 

g. Struktur tiang – tiang penyangga harus ditempatkan pada posisi sedemikian rupa 

sehingga konstruksi ini benar – benar stabil, kuat dan kaku untuk menunjang berat 

sendiri dan beban – beban yang berada diatasnya selama pelaksanaan beton 

h. Semua tiang – tiang penyangga tidak boleh ditempatkan langsung diatas tanah, 

tetapi harus berpijak diatas balok kayu rata atau lantai kerja dengan kokoh. Selain 



 
 

itu semua tanah dasar di sekitar daerah penyangga harus dipadatkan sampai cukup 

kuat untuk menahan beban diatasnya 

i. Bila tidak dinyatakan lain, maka semua bekesting balok dan pelat lantai harus 

diberi anti lendut ke atas di tengah – tengah bentang sebesar 0,2 % dari lebar 

bentang. Khusus untuk balok dan pelat kanti lever, maka besarnya anti lendut yang 

harus diambil adalah 0,4 % dari bentang 

j. Semua bekesting yang akan dipergunakan harus dalam keadaan bersih dan tidak 

tercemar oleh bahan – bahan yang dapat menurunkan mutu beton 

 Pembongkaran Bekesting 

a. Semua pekerjaan pembongkaran bekesting baru dapat dimulai setelah izin tertulis 

dari Direksi Pekerjaan terutama pada struktur drop of canopy, plat atap, plat lantai, 

listplank – listplank, konsol – konsol, tangga dan balok – balok bentang panjang 

b. Bila pada saat pembuatan beton tidak digunakan suatu bahan pencampur 

(admixture/additive) khusus, maka waktu minimum pembongkaran  bekesting 

harus didasarkan pada PBI – 1971 dan hasil uji tekan beton 

c. Dengan adanya pembongkaran bekesting dan / atau acuan pada beton, struktur – 

struktur bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, kerusakan ataupun 

pembebanan yang melebihi beban rencana 

d. Pertanggung jawaban atas keselamatan semua pihak pada pembongkaran bekesting 

atau acuan berada di pihak Kontraktor 

PASAL 5 

PEKERJAAN PEMBESIAN 

1. Pembesian 

a. Jenis dan mutu baja yang dipergunakan adalah baja ulir BJTS40 untuk tulangan 

diameter > 12 mm dan baja polos BJTP24 untuk tulangan berdiameter < 12 mm 

b. Untuk BJTS40 tegangan tarik baja tidak boleh lebih dari 50 kg/m2. Jenis – jenis 

besi ini harus mempunyai tegangan limit elastisitas karakteristik sesuai dengan 

yang tercantum dalam SNI. 

c. Semua jenis besi yang digunakan harus diperoleh dari pemasok / pabrik yang telah 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

d. Untuk mendapatkan jaminan atas kualitas besi yang diminta, maka disamping 

adanya sertifikat dari laboratorium baik pada saat pemesanan, secara periodik juga 



 
 

diambil minimum 2 contoh percobaan tegangan dan regangan sebanyak minimum 

3 kali , yaitu pada waktu permulaan besi datang, kemudian pada pertengahan dan 

akhir pekerjaan pembesian. Akan tetapi apabila selama pelaksanaan ditemukan hal 

– hal yang meragukan, percobaan tegangan – regangan harus dilakukan lagi. Selain 

itu Kontraktor juga wajib melakukan percobaan tarik dan lengkung dingin 

sebanyak 1 set percobaan setiap 10 ton besi untuk besi berdiameter > 12 mm 

 Pajang contoh yang diambil adalah 1 m dan tiap batang besi diambil 3 buah contoh 

e. Pembengkokan besi beton harus dilakukan secara hati – hati dan teliti, tepat pada 

ukuran posisi pembengkokan sesuai dengan gambar dan tidak menyimpang dari 

SNI 

f. Pembengkokan tulangan harus dilakukan oleh tenaga ahli dengan mempergunakan 

alat – alat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan cacat, patah, retak – retak, 

dan kerusakan kerusakan lainnya 

g. Pembengkokan tulangan harus dilakukan dalam keadaan dingin 

h. Tulangan yang sebagian sudah tertanam didalam beton tidak boleh dibengkokan di 

lapangan, kecuali ada izin khusus dari Pengawas atau Direksi Pekerjaan 

i.   Sebelum penyetelan dan pemasangan tulangan , Kontraktor harus membuat 

rencana kerja dan pembengkokan baja tulangan ( bending schedule ) yang harus 

diserahkan ke Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan 

j. Tulangan – tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga selama pengecoran 

tidak berubah tempatnya . Untuk membantu penempatan tulangan ini, Kontraktor 

harus memasang “beton tahu”, “kaki ayam” (beton decking) dan bahan pembantu 

lainnya secukupnya 

k. Sebelum baja tulangan dipasang, baja harus bebas dari kulit besi, karat, lemak 

kotoran serta bahan – bahan lain yang dapat mengurangi daya lekat. Jika terjadi 

keterlambatan pengecoran maka pembesian harus di periksa dan dibersihkan ulang 

l. Sambungan batang tulangan dengan menggunakan las tidak diizinkan. Semua 

sambungan batang tulangan harus sesuai dengan ketentuan SNI kecuali ada 

ketentuan lain dari Direksi Pekerjaan 

m. Tebalnya selimut beton harus sesuai dengan SNI 

 

 



 
 

PASAL 6 

PEKERJAAN PERSIAPAN PENGECORAN 

a. Sebelum melaksanakan pengecoran, Kontraktor harus membersihkan seluruh area 

pengecoran memeriksa dan memperbaiki lagi bekesting dan pembesian yang masih 

kurang sempurna, memeriksa dan mengkoordinasikan lagi gambar struktur dengan 

desain gambar lain berikut segala pipa, konduit atau barang – barang lain yang akan 

tertanam dalam beton dan mengajukan izin tertulis dari Direksi Pekerjaan 

b. Sebelum pengecoran, semua alat – alat pembuatan beton dan pengangkutan beton 

harus dalam  keadan baik dan bersih. 

c. Sebelum pengecoran beton, Kontraktor harus membasahi cetakan dan pasangan-

pasangan dinding yang akan berhubungan dengan beton sampai jenuh.selain itu 

semua bidang-bidang beton yang lama yang akan di cor harus di kasarkan terlebih 

dahulu dan kemudian dibersihkan dari segala kotoran – kotoran beton yang lepas 

dan kemudian penyambungan bidang – bidang beton yang lama harus memakai 

lem beton 

d. Sebelum pengecoran beton, Kontraktor harus membersihkan / membuang air yang 

tergenang pada bekesting atau area pengecoran 

 

PASAL 7 

PEKERJAAN PENGECORAN DAN PERAWATAN BETON 

 Pengangkutan beton 

1. Metoda pengangkutan yang akan digunakan Kontraktor haruslah metoda 

pengangkutan yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

2. Kecepatan pengangkutan harus sedemikian rupa dan cukup cepat sehingga beton 

tidak kering atau kehilangan workabilitas atau plastisitas selama waktu yang 

digunakan antara mencampur dan mencetak (mengecor) 

3. Sistem pengangkutan beton tidak boleh sampai menimbulkan segregasi pada adukan 

beton ataupun kehilangan semen dan air 

4. Pengangkutan harus diorganisir sedemikian rupa sehingga selama pengecoran pada 

bagian tertentu, tak terjadi keterlambatan pada bidang cor dan sambungan dingin ( 

cold joint ) 



 
 

5. Semua peralatan yang digunakan untuk pengangkutan harus dibersihkan dan dicuci 

bila pekerjaan terhenti lebih lama dari 30 menit 

 Pengecoran beton 

a. Pengecoran beton harus berlangsung terus – menerus tanpa berhenti sampai 

mencapai siar – siar pelaksanaan yang sudah direncanakan dan disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan 

b. Pemadatan beton untuk struktur yang cukup tebal harus dilaksanakan lapis per lapis 

dengan tebal tiap lapisan maksimum 40 cm atau sesuai dengan persetujuan Direksi 

Pekerjaan 

c. Metode Penuangan dan Pemadatan beton harus dilaksanakan sedemikian rupa 

sehingga tidak akan terjadi segregasi pada beton 

d. Tinggi jatuh vertikal pada pengecoran tidak boleh lebih dari 150 cm. Untuk dinding 

– dinding, kolom – kolom atau bagian – bagian yang tinggi, beton tidak boleh di cor 

dari atas, tetapi pengecoran harus dilakukan memulai sisi bekesting 

e. Saluran curam tidak boleh digunakan untuk pengecoran beton, kecuali dengan 

persetujuan Direksi Pekerjaan. Bila diizinkan, saluran curam harus dibuat dari metal 

yang dapat mengalirkan adukan beton tanpa terjadinya pemisahan bahan dan harus 

dicor dengan sudut tidak lebih datar dari perbandingan 1 ( satu ) tegak , 2 ( dua ) 

mendatar  

f. Beton harus dipadatkan dengan vibrator mekanis yang dikerjakan oleh orang – orang 

yang berpengalaman dan terampil. Pekerjaan beton yang telah selesai harus 

merupakan suatu massa yang bebas dari lubang – lubang, segregasi dan keropos 

g. Vibrator yang dipakai haruslah vibrator yang mempunyai frekwensi tidak kurang 

dari 6000 siklus per menit dan mempunyai lengan sepanjang 6 meter atau lebih 

h. Selama pemadatan beton, Kontraktor harus menjaga agar tidak terjadi “over 

vibration” yang akan mengakibatkan segregasi. Selain itu Kontraktor juga harus 

menjaga agar tulangan – tulangan ( terutama tulangan yang telah masuk pada beton) 

tidak mengalami getaran langsung dari vibrator 

i. Kontraktor harus menyediakan vibrator – vibrator dengan kondisi yang baik dan 

jumlah yang cukup 



 
 

j. Selama hujan pengecoran tidak boleh dilakukan dan beton yang baru di cor harus 

dilindungi dari air hujan. Selain itu penghentian beton yang baru dicor harus 

dilindungi terhadap pengikisan aliran air hujan ( terutama pada balok , kolom dan 

dinding) 

k. Sebelum pengecoran berikutnya dikerjakan, seluruh beton yang kena hujan / aliran 

air hujan harus diperiksa, diperbaiki dan dibersihkan dulu terhadap beton – beton 

yang tercampur / terkikis air hujan Pengecoran selanjutnya harus mendapatkan izin 

Direksi Pekerjaan terlebih dahulu 

l. Siar – siar pelaksanaan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak banyak 

mengurangi kekuatan konstruksi 

m. Bila tidak ada ketentuan lain, pada pelat dan balok, siar – siar pelaksanaan harus 

ditempatkan kira – kira pada 1 / 3 bentang. Untuk balok yang ditengah – tengah 

bentangnya terdapat titik pertemuan dengan balok lainnya maka siar  pelaksanaan 

harus ditempatkan sejauh 2 kali lebar balok dari pertemuan / persilangan 

n. Siar harus mulai dibuat pada lokasi dan dimensi yang tetap seperti pada gambar 

rencana dan penulangan tidak boleh ada yang menerus 

 Kualitas Pekerjaan Beton 

a. Direksi pekerjaan berhak menolak semua pekerjaan beton yang tidak memenuhi 

syarat seperti  : 

 Konstruksi beton keropos 

 Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk yang direncanakan atau 

posisinya yang tidak sesuai dengan gambar 

 Konstruksi yang tidak tegak lurus atau rata seperti yang direncanakan 

 Konstruksi beton berisikan kayu atau benda lain 

 Konstruksi beton yang mengalami cacat – cacat lainnya 

 Kontraktor harus mengganti / membongkar dan memperbaiki beton – beton yang 

tidak memenuhi syarat atas biaya sendiri sesuai dengan instruksi dari Direksi 

Pekerjaan dan Perencana 

b. Kekuatan beton harus sesuai dengan persyaratan dalam SNI 



 
 

c. Struktur beton harus mempunyai ukuran – ukuran dimensi lokasi dan bentuk yang 

tidak boleh melampui toleransi di bawah ini   : 

 Posisi garis as dari penyelesaian bagian struktur pada  semua titik maksimum 

bergeser 0,5 cm dari posisi seharusnya 

 Variasi ukuran – ukuran dimensi struktur yang < 3 m adalah 0,5 cm 

 Variasi ukuran – ukuran dimensi struktur yang > 3 m adalah  1 cm 

d. Perawatan beton  

 Selama proses pengerasan beton, konstruksi  beton, cetakan dan penulangan tidak 

boleh terganggu atau menggalami pembebanan yang dapat merusak struktur 

beton muda ini. Oleh kerena itu Kontraktor dilarang menggunakan struktur beton 

yang masih muda umurnya untuk tempat penimbunan material atau lalu lintas 

kerja (minimal 14 hari umurnya) 

 Beton harus dilindungi dari hujan lebat, aliran air hujan dan dari kerusakan yang 

disebabkan oleh alat – alat. Dua jam setelah pengecoran beton, semua beton harus 

selalu dalam keadaan basah, paling sedikit 7 hari dengan cara dibasahi dengan air 

terus menerus, direndam air atau dengan sistem disiram air dari pipa yang 

berhubungan atau sistem lain yang dapat membuat kondisi beton basah, untuk 

kolom beton dapat digunakan karung basah yang dililitkan 

 Bekesting kayu tetap dibiarkan tinggal agar beton itu tetap basah selama 

perawatan untuk mencegah retak pada sambungan dan pengeringan beton yang 

terlalu cepat 

 Air yang dipergunakan untuk perawatan harus air dan sama sekali bebas dari 

unsur – unsur kimia yang mungkin menyebabkan perubahan warna beton 

  



 
 

5.2. Rencana Anggaran Biaya 

5.2.1. Pekerjaan Fondasi Tiang Bor 

Pekerjaan pembuatan fondasi tiang bor di bagi menjadi 4 macam type tiang, 

yaitu tiang testpile panjang 21 m, tiang testpile panjang 26 m, tiang boredpile panjang 

21 m dan tiang boredpile panjang 26 m. Perhitungan rencana anggaran biaya ditentukan 

berdasarkan jumlah tulangan yang digunakan dalam tiang. 

 Tabel 5.2. Jenis fondasi tiang bor  

 

Dalam satu fondasi tiang bor terdapat dua macam type penulangan longitudinal 

yang terpasang. Bagian atas menggunakan tulangan rangkap dan bagian bawah 

menggunakan tulangan pokok. 

Tabel 5.3. Type penulangan rangkap 

 

Tabel 5.4. Type penulangan pokok 

 

Perhitungan jumlah tulangan longitudinal fondasi tiang bor dilakukan dengan 

jumlah tulangan longitudinal (rangkap) dengan panjang tulangan, total panjang yang 

didapat dikalikan dengan berat tulangan per meter panjang. Hasil perhitungan yang 

berupa total berat tulangan kemudian dibagi volume beton. 

Jenis Tiang
Diameter 

(mm)
D Tul (mm)

Berat Tul 

per m (kg)

Vol Beton per 

m (m3)

13 1.04

25 3.85

13 1.04

25 3.85

13 1.04

25 3.85

13 1.04

25 3.85

Testpile 21 m 1000 0.785

Testpile 26 m 1000 0.785

Boredpile 21 m

0.785

0.785

1000Boredpile 26 m

1000

Jenis Tiang Σ Tul. (n) D tul (mm)
Berat Tul 

per m (kg)

Panjang 

Tulangan (m)

Berat Tul 

Total (kg)

Volume 

beton (m3)

Berat tul 

per m3 (kg)

Test Pile 21 28 25 3.85 14.125 1522.675 11.088 137.325

Test Pile 26 28 25 3.85 14.125 1522.675 11.088 137.325

Boredpile 21 18 25 3.85 14.125 978.863 11.088 88.280

Boredpile 26 18 25 3.85 14.125 978.863 11.088 88.280

Tulangan Rangkap

Jenis Tiang Σ Tul. (n) D tul (mm)
Berat Tul 

per m (kg)

Panjang 

Tulangan (m)

Berat Tul 

Total (kg)

Volume 

beton (m3)

Berat tul 

per m3 (kg)

Test Pile 21 14 25 3.85 11.5 619.850 7.850 78.962

Test Pile 26 14 25 3.85 16.5 889.350 11.775 75.529

Boredpile 21 9 25 3.85 11.5 398.475 7.850 50.761

Boredpile 26 9 25 3.85 16.5 571.725 11.775 48.554

Tulangan pokok



 
 

Contoh perhitungan : Tulangan rangkap testpile panjang 21 m. 

Berat tul. Longitudinal total  = Jumlah tul x Panjang tul x berat tul per meter 

    = 28 x 14,125 x 3,85 

    = 1522,679 kg 

Volume beton   = Luas alas x panjang 

    = 0,25 x 3,14 x 1 x 1 x 14,125 

    = 11,088 m3 

Berat tul. Long. per m3 beton = Berat total tul / volume beton 

= 1522,679 / 11,088 

= 137,325 kg 

Pemasangan sengakang spiral fondasi tiang bor dilakukan dengan tulangan 

ulir diameter 13 mm. jarak spasi sengkang bagian atas adalah 100 mm, sedangkan 

bagian bawah berjarak 200 mm. 

Tabel 5.5. Type penulangan sengkang jarak 100 mm 

 

Tabel 5.6. Type penulangan sengkang jarak 200 mm 

 

Contoh perhitungan volume tulangan sengkang : 

Tulangan sengkang pada tiang testpile D25-100 = 

Berat tul. sengk. total = ((Panjang beton / jarak sengkang) + 1 ) x (keliling sengkang)  

       x berat tul per meter 

    = ((18/0,1)+1) x (3,14x0,85) x 1,04 

Jenis Tiang S (mm) D tul (mm)
Berat Tul 

per m (kg)

Panjang Beton 

(m)

Berat Tul 

Total (kg)

Volume 

beton (m3)

Berat tul 

per m3 (kg)

Test Pile 21 100 13 1.04 7.125 200.549 5.593 35.856

Test Pile 26 100 13 1.04 7.125 200.549 5.593 35.856

Boredpile 21 100 13 1.04 7.125 200.549 5.593 35.856

Boredpile 26 100 13 1.04 7.125 200.549 5.593 35.856

Tulangan Sengkang D25 -  100

Jenis Tiang S (mm) D tul (mm)
Berat Tul 

per m (kg)

Panjang Beton 

(m)

Berat Tul 

Total (kg)

Volume 

beton (m3)

Berat tul 

per m3 (kg)

Test Pile 21 200 13 1.04 18 252.594 14.130 17.876

Test Pile 26 200 13 1.04 23 321.988 18.055 17.834

Boredpile 21 200 13 1.04 18 252.594 14.130 17.876

Boredpile 26 200 13 1.04 23 321.988 18.055 17.834

Tulangan Sengkang D25 -  200



 
 

     = 200,549 kg 

Volume beton   = Luas alas x panjang 

     = 0,25 x 3,14 x 1 x 1 x 7,125 

     = 5,593 m3 

Berat tul sengk per m3 beton = Berat total tul / volume beton 

     = 200,549 / 5,593 

     = 35,856 kg 

Jumlah pembesian tulangan dalam setiap m3 beton : 

Volume total  = Volume tul longitudinal + Volume tul sengkang 

   = 137,325 kg + 35,856 kg 

   = 173,181 kg 

Tabel 5.7. Jumlah pembesian tulangan dalam setiap m3 beton 

 

Tabel 5.8. Panjang beton persegmen type penulangan 

 

 

Jenis Tiang

Tul 

Rangkap 

(D25-100) 

(kg)

Tul 

Rangkap 

(D25-200) 

(kg)

Tul Pokok 

(D25-200) 

(kg)

Testpile 21 173.181 155.201 96.838

Testpile 26 173.181 155.159 93.362

Boredpile 21 124.137 106.157 68.638

Boredpile 26 124.137 106.114 66.388

Jumlah Pembesian per m3 (kg)

Testpile 21 Testpile 26 Boredpile 21 Boredpile 26

Tul Rangkap (D25-100) 7.125 7.125 7.125 7.125

Tul Rangkap (D25-200) 8.000 8.000 8.000 8.000

Tul Pokok (D25-200) 11.500 16.500 11.500 16.500

Tul Rangkap (D25-100) 5.593 5.593 5.593 5.593

Tul Rangkap (D25-200) 6.280 6.280 6.280 6.280

Tul Pokok (D25-200) 9.028 12.953 9.028 12.953

Panjang Beton per Segmen tul (m)

Volume Total Beton (m3)



 
 

 Tabel 5.9. Volume Testpile panjang 21 m  

 

 



 
 

Tabel 5.10. Volume testpile panjang 26 m

 

 



 
 

Tabel 5.11. Volume Boredpile panjang 21 m 

 

 

 

 



 
 

Tabel 5.12. Volume Boredpile panjang 26 m 

 



 
 

Tabel 5.13. Analisis harga satuan tiang testpile panjang 21 m 

 

 

 

Tabel 5.14. Analisis harga satuan tiang testpile panjang 26 m 

 

 

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00          510,000.00        

2 173.18       kg Pembesian 12,159.13            2,105,730.90     

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 40 1,616,681.00       1,616,681.00     

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00            22,660.00          

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00            23,796.00          

4,278,867.90     

Harga per m3 Testpile 28D25 +D13-100 Panjang 21 m Tulangan Rangkap

Harga Total

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00          510,000.00        

2 155.20       kg Pembesian 12,159.13            1,887,111.83     

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 40 1,616,681.00       1,616,681.00     

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00            22,660.00          

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00            23,796.00          

4,060,248.83     

Harga per m3 Testpile 28D25 +D13-200 Panjang 21 m Tulangan Rangkap

Harga Total

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00          510,000.00        

2 96.84         kg Pembesian 12,159.13            1,177,468.12     

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 40 1,616,681.00       1,616,681.00     

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00            22,660.00          

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00            23,796.00          

3,350,605.12     

Harga per m3 Testpile 14D25 +D13-200 Panjang 21 m Tulangan Pokok

Harga Total

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00           510,000.00         

2 173.18       kg Pembesian 12,159.13             2,105,730.90      

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 40 1,616,681.00        1,616,681.00      

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00             22,660.00           

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00             23,796.00           

4,278,867.90      

Harga per m3 Testpile 28D25 +D13-100 Panjang 26 m Tulangan Rangkap

Harga Total

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00           510,000.00         

2 155.16       kg Pembesian 12,159.13             1,886,592.57      

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 40 1,616,681.00        1,616,681.00      

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00             22,660.00           

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00             23,796.00           

4,059,729.57      

Harga per m3 Testpile 28D25 +D13-200 Panjang 26 m Tulangan Rangkap

Harga Total



 
 

 

Tabel 5.15. Analisis harga satuan tiang boredpile panjang 21 m 

 

 

 

Tabel 5.16. Analisis harga satuan tiang boredpile panjang 26 m 

 

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00           510,000.00         

2 93.36         kg Pembesian 12,159.13             1,135,205.11      

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 40 1,616,681.00        1,616,681.00      

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00             22,660.00           

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00             23,796.00           

3,308,342.11      Harga Total

Harga per m3 Testpile 14D25 +D13-200 Panjang 26 m Tulangan Pokok

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00          510,000.00        

2 124.14       kg Pembesian 12,159.13            1,509,391.65     

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 30 1,474,748.00       1,474,748.00     

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00            22,660.00          

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00            23,796.00          

3,540,595.65     

Harga per m3 Boredpile 18D25 +D13-100 Panjang 21 m Tulangan Rangkap

Harga Total

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00          510,000.00        

2 106.16       kg Pembesian 12,159.13            1,290,772.58     

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 30 1,474,748.00       1,474,748.00     

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00            22,660.00          

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00            23,796.00          

3,321,976.58     Harga Total

Harga per m3 Boredpile 28D25 +D13-200 Panjang 21 m Tulangan Rangkap

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00          510,000.00        

2 68.64         kg Pembesian 12,159.13            834,573.05        

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 30 1,474,748.00       1,474,748.00     

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00            22,660.00          

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00            23,796.00          

2,865,777.05     

Harga per m3 Boredpile 14D25 +D13-200 Panjang 21 m Tulangan Pokok

Harga Total

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00           510,000.00         

2 124.14       kg Pembesian 12,159.13             1,509,391.65      

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 30 1,474,748.00        1,474,748.00      

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00             22,660.00           

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00             23,796.00           

3,540,595.65      

Harga per m3 Boredpile 28D25 +D13-100 Panjang 26 m Tulangan Rangkap

Harga Total



 
 

 

 

Tabel 5.17. Rencana anggaran biaya pembuatan fondasi tiang bor 

 

Jika pengecoran fondasi tiaang bor dilakukan sampai pada elevasi tanah dasar, 

fondasi tiang bor harus dibongkar dari elevasi tanah dasar (0,00) sampai elevasi 

C.O.L (Cut off Level) (-4,05). Volume bongkaran fondasi tiang bor dalam satu tiang 

bor kemudian dikalikan dengan jumlah titik fondasi (152 buah). 

Tabel 5.18.Volume Bongkaran Beton Bertulang 

 

 

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00           510,000.00         

2 106.11       kg Pembesian 12,159.13             1,290,253.32      

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 30 1,474,748.00        1,474,748.00      

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00             22,660.00           

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00             23,796.00           

3,321,457.32      Harga Total

Harga per m3 Boredpile 28D25 +D13-200 Panjang 26 m Tulangan Rangkap

No. Volume Satuan Nama kegiatan Harga satuan Jumlah Harga

1 2 3 4 5 6

1 1.00           m3 Pengeboran tanah 510,000.00           510,000.00         

2 66.39         kg Pembesian 12,159.13             807,218.52         

3 1.00           m3 Beton mutu f'c 30 1,474,748.00        1,474,748.00      

4 1.00           m3 Buang tanah 22,660.00             22,660.00           

5 1.00           OH Upah pengecoran 23,796.00             23,796.00           

2,838,422.52      

Harga per m3 Boredpile 14D25 +D13-200 Panjang 26 m Tulangan Pokok

Harga Total

 Jenis Tiang  Tulangan 
 Volume 

(m3) 

 Harga per m3 

(Rp) 

 Harga per 

Tiang (Rp) 

 Harga per 

Tiang (Rp) 

Jumlah 

tiang (n)
Total Harga (Rp)

Testpile 21 Tul Rangkap (D25-100) 5.59           4,278,867.90 23,932,243.04 

Tul Rangkap (D25-200) 6.28           4,060,248.83 25,498,362.63 

Tul Pokok (D25-200) 9.03           3,350,605.12 30,247,587.70 

Testpile 26 Tul Rangkap (D25-100) 5.59           4,278,867.90 23,932,243.04 

Tul Rangkap (D25-200) 6.28           4,059,729.57 25,495,101.69 

Tul Pokok (D25-200) 12.95         3,308,342.11 42,851,301.19 

Boredpile 21 Tul Rangkap (D25-100) 5.59           3,540,595.65 19,802,994.06 

Tul Rangkap (D25-200) 6.28           3,321,976.58 20,862,012.89 

Tul Pokok (D25-200) 9.03           2,865,777.05 25,870,802.30 

Boredpile 26 Tul Rangkap (D25-100) 5.59           3,540,595.65 19,802,994.06 

Tul Rangkap (D25-200) 6.28           3,321,457.32 20,858,751.95 

Tul Pokok (D25-200) 12.95         2,838,422.52 36,764,667.72 

11,053,107,411.19  

318,712,773.50       

369,114,583.67       

4,790,578,265.99    

5,574,701,788.02    

Harga Pembuatan Tiang Fondasi

Total Harga Pekerjaan tiang fondasi = Rp

79,678,193.38 

92,278,645.92 

66,535,809.25 

77,426,413.72 72

72

4

4

Jumlah Tiang 

(bh)

kedalaman 

Pembongkaran 

(m)

Diameter (mm) Luas Tiang (m2)
Volume 1 tiang 

(m3)
Total Vol (m3)

Fondasi 

tiang bor
152 4.05 1000 0.785 3.17925 483.246

Volume Bongkaran Beton Bertulang



 
 

Tabel 5.19. Rencana anggaran biaya pekerjaan fondasi tiang bor Tower B 

 

NO. SATUAN VOLUME
HARGA SATUAN 

(Rp.)
 HARGA (Rp.) 

HARGA TOTAL 

(Rp.)
KET.

1.1 Pekerjaan Pembuatan Fondasi Tiang Bor

A. Fondasi Tiang Bor Testpile panjang 21 m n = 4 buah 318,712,773.50      

- Tul Rangkap (D25-100) m3 22.37         4,278,867.90        95,728,972.17                 

- Tul Rangkap (D25-200) m3 25.12         4,060,248.83        101,993,450.53               

- Tul Pokok (D25-200) m3 36.11         3,350,605.12        120,990,350.80               

B. Fondasi Tiang Bor Testpile panjang 26 m n = 4 buah 369,114,583.67      

- Tul Rangkap (D25-100) m3 22.37         4,278,867.90        95,728,972.17                 

- Tul Rangkap (D25-200) m3 25.12         4,059,729.57        101,980,406.74               

- Tul Pokok (D25-200) m3 51.81         3,308,342.11        171,405,204.76               

C. Fondasi Tiang Bor Boredpile panjang 21 m n = 72 buah 4,790,578,265.99   

- Tul Rangkap (D25-100) m3 402.71       3,540,595.65        1,425,815,572.02            

- Tul Rangkap (D25-200) m3 452.16       3,321,976.58        1,502,064,928.34            

- Tul Pokok (D25-200) m3 649.98       2,865,777.05        1,862,697,765.63            

D. Fondasi Tiang Bor Boredpile panjang 26 m n = 72 buah 5,574,701,788.02   

- Tul Rangkap (D25-100) m3 402.71       3,540,595.65        1,425,815,572.02            

- Tul Rangkap (D25-200) m3 452.16       3,321,457.32        1,501,830,140.08            

- Tul Pokok (D25-200) m3 932.58       2,838,422.52        2,647,056,075.92            

Sub Total Pekerjaan Pembuatan Fondasi Tiang Bor 11,053,107,411.19 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Proyek Pembangunan Apartemen Abimanyu Semarang

Pekerjaan Fondasi Tiang Bor Tower B

URAIAN PEKERJAAN



 
 

 

 

 

NO. SATUAN VOLUME
HARGA SATUAN 

(Rp.)
 HARGA (Rp.) 

HARGA TOTAL 

(Rp.)
KET.

1.2 Pekerjaan Pengetesan Tiang (Lump Sum)

A. Sonic Loging Test

Test sonic logging pada pondasi bored pile dilakukan pada

permukaan tanah sesuai yang diminta dalam spesifikasi pada :.

- Tiang Testpile TP-1 - TP-8 bh 8.00           20,000,000.00      160,000,000.00               160,000,000.00      

B. Test Beban Vertikal

Test beban vertikal menggunakan Kentledge pada fondasi bh 3 40,000,000.00      120,000,000.00               120,000,000.00      

testpile panjang 26 m ( beban max, 200% x600 ton) pada tiang 

TP-2, TP-4 dan TP-6 termasuk galian tanah dan pembuangan

 keluar lokasi proyek sehubungan dengan test beban tersebut.

Test beban vertikal menggunakan Kentledge pada fondasi bh 3 40,000,000.00      120,000,000.00               120,000,000.00      

testpile panjang 21 m ( beban max, 200% x500 ton) pada tiang

TP-5, TP-7 dan TP-8 termasuk galian tanah dan pembuangan 

keluar lokasi proyek sehubungan dengan test beban tersebut.

URAIAN PEKERJAAN



 
 

NO. SATUAN VOLUME
HARGA SATUAN 

(Rp.)
 HARGA (Rp.) 

HARGA TOTAL 

(Rp.)
KET.

C. Test Beban Horisontal

Test beban Horisontal pada fondasi testpile panjang 26 m bh 1 40,000,000.00      40,000,000.00                 40,000,000.00        

(beban max, 2x18 ton ) pada tiang TP-1 termasuk galian

tanah dan pembuangan keluar lokasI proyek sehubungan

dengan test beban tersebut.

Test beban Horisontal pada fondasi testpile panjang 21 m bh 1 40,000,000.00      40,000,000.00                 40,000,000.00        

(beban max, 2x17 ton ) pada tiang TP-3 termasuk galian

tanah dan pembuangan keluar lokasI proyek sehubungan 

dengan test beban tersebut.

Sub Total Pekerjaan Pengetesan Tiang 480,000,000.00      

1.3 Pekerjaan Pembongkaran beton Bertulang

Pembongkaran Fondasi Tiang Bor dari elevasi tanah dasar m3 483.246 938,652.00           453,599,824.39               453,599,824.39      

sampai elevasi C.O.L (Cut off Level) (156 titik fondasi)

Sub Total Pekerjaan Pengetesan Tiang 453,599,824.39      

Sub Total Pekerjaan Fondasi Tinag Bor 11,986,707,235.58 

URAIAN PEKERJAAN



 
 

5.2.2. Pekerjaan Pilecap 

Pekerjaan pilecap terdiri dari pekerjaan tanah dan pasir dan pekerjaan struktur. 

Lingkup pekerjaan tanah dan pasir meliputi pekerjaan galian tanah biasa semi 

basement sedalam 2 m, galian tanah keras pilecap sedalam 4 m, membuang tanah 

galian keluar proyek, pengurugan tanah kembali dan urugan pasir bawah pilecap 

setebal 10 cm.  

Sedangkan lingkup pekerjaan struktur pilecap meliputi pekerjaan lantai kerja 

f’c 7,4 MPa tebal 5 cm, membuat pilecap beton bertulang (f’c 31,2 MPa + 64 kg 

besi + bekisting), membuat pilecap beton bertulang (f’c 31,2 MPa + 78 kg besi + 

bekisting) dan  membuat pilecap beton bertulang (f’c 31,2 MPa + 106 kg besi + 

bekisting).  

 

 

 



 
 

Tabel 5.20. Volume pekerjaan pilecap 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

Tabel 5.21. Penulangan volume penulangan pilecap Typical 1 

 

 

 



 
 

Tabel 5.22. Penulangan volume penulangan pilecap Typical 2 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 5.23. Penulangan volume penulangan pilecap Typical 3 



 
 

Tabel 5.24. Rencana anggaran biaya pekerjaan pilecap Tower B 

NO. SATUAN VOLUME
HARGA 

SATUAN (Rp.)
 HARGA (Rp.) HARGA TOTAL (Rp.) KET.

2.1 Pekerjaan Tanah dan Pasir

A. Galian tanah biasa semi basement sedalam 2 m m3 2425.03 63,360.00        153,650,039.40       153,650,039.40          

B. Galian tanah keras pilecap sedalam 4 m m3 2918.42 127,160.00      371,106,795.84       371,106,795.84          

C. Membuang tanah sejauh 30 m' m3 5343.46 22,660.00        121,082,717.21       121,082,717.21          

D. Pengurugan tanah kembali m3 999.25 12,466.67        12,457,367.31         12,457,367.31            

E. Urugan pasir bawah pilecap tebal 10 cm m3 91.70 330,880.00      30,342,026.88         30,342,026.88            

688,638,946.64          

2.2 Pekerjaan Struktur

A. Lantai kerja f'c 7,4 Mpa tebal 5 cm m3 60.80 952,589.00      57,917,887.49         57,917,887.49            

B. Membuat Pilecap Beton K-350 dengan menggunakan m3 1845.59 2,343,398.64   4,324,941,370.97    4,324,941,370.97       

Readymix dan Pompa beton ( 64 kg besi + Bekisting Batako)

C. Membuat Pilecap Beton K-350 dengan menggunakan m3 96.19 2,573,576.65   247,545,904.03       247,545,904.03          

Readymix dan Pompa beton ( 78 kg besi + Bekisting Batako)

C. Membuat Pilecap Beton K-350 dengan menggunakan m3 121.50 3,071,364.67   373,170,807.32       373,170,807.32          

Readymix dan Pompa beton ( 106 kg besi + Bekisting Batako)

5,003,575,969.81       

5,692,214,916.46       Sub Total Pekerjaan Pilecap

Sub Total Pekerjaan Struktur

Sub Total Pekerjaan Tanah dan Pasir

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Proyek Pembangunan Apartemen Abimanyu Semarang

Pekerjaan Pilecap Tower B

URAIAN PEKERJAAN



 

Tabel 5.25. Tabel Rencana anggaran biaya pekerjaan struktur fondasi 

 

 

5.3. Time Schedule dan Kurva S 

Tabel 5.26. Time Schedule dan Kurva S pembangunan struktur fondasi tahan 

gempa Tower B Apartemen Abimanyu Semarang 

 

  

NO. URAIAN PEKERJAAN HARGA (Rp)

1 Pekerjaan fondasi tiang bor Tower B 11,986,707,235.58    

2 Pekerjaan pilecap Tower B 5,692,214,916.46      

Total Pekerjaan Struktur Fondasi 17,678,922,152.04    

Proyek Pembangunan Apartemen Abimanyu Semarang

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)



 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. KESIMPULAN 

Setelah dilaksanakan proses desain struktur fondasi tahan gempa Tower B 

Apartemen Abimanyu berdasarkan SNI 1726:2012, SNI 1727:2013 dan SNI 

2847:2013, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dimensi tiang fondasi boredpile adalah sebagai berikut : 

a. Tiang fondasi boredpile diameter 100 cm dengan panjang 21 m. Tiang ini 

mempunyai kapasitas beban vertikal sebesar 500 ton dan kapasitas beban 

horizontal sebesar 17 ton. 

b. Tiang fondasi boredpile diameter 100 cm dengan panjang 26 m. Tiang ini 

mempunyai kapasitas beban vertikal sebesar 600 ton dan kapasitas beban 

horizontal sebesar 18 ton. 

2. Pilecap yang digunakan dalan pondasi rakit (Pile – Raft Foundation) adalah 

berdimensi tebal 225 cm. Konfigurasi Pile – Raft Foundation dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 6.1. Konfigurasi pile – raft foundation pada Tower B Apartemen 

Abimanyu Semarang 

3. Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan struktur fondasi tahan 

gempa Tower B Apartemen Abimanyu adalah sebesar Rp.17.678.922.152.04. 

6.2. SARAN 



 
 

Dari hasil desain struktur fondasi tahan gempa Tower B Apartemen Abimanyu 

Semarang, dapat disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Pendesainan struktur fondasi Tower B Apartemen Abimanyu harus 

memperhatikan lingkungan dan bangunan disekitar bangunan yang akan 

dibangun. 

2. Struktur fondasi pile-raft foundation dapat menjadi alternative permodelan 

struktur fondasi Tower B Apartemen Abimanyu karena ditemui kondisi lahan 

yang tidak memungkinkan penggunaan pilecap tunggal. 

3. Pengecekan kapasitas daya dukung tiang fondasi maupun kekuatan pilecap 

struktur fondasi Tower B Apartemen Abimanyu harus dilakukan tidak hanya 

secara manual, namun dapat menggunakan program bantu yang telah beredar 

seperti program SAP2000, program Allpile, program PCA-col ataupun program 

AFES. Program Bantu tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

menentukan engineering judgement tentang kekuatan fondasi. 

4. Pendesainan struktur fondasi harus memperhatikan syarat – syarat dan peraturan 

yang terdapat dalam SNI. Peraturan yang dimaksud diantaranya adalah peraturan 

dalam SNI 1727:2013 tentang standar pembebanan minimum bangunan gedung 

dan SNI 1726:2012 tentang cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan 

gedung dan non gedung. 

5. Perlu mempertimbangkan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam mendesain 

struktur fondasi yang tahan gempa agar struktur fondasi yang dibuat tetap efisien.  
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