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ABSTRAK 
 

Ahmad Fahrul Lafit 

Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil  

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Semarang, Indonesia 

Email : fahrul.lafit@gmail.com 

Defleksi Lateral Tiang Tunggal akibat Beban Lateral pada Tanah Pasir 

 

Fondasi merupakan struktur paling bawah sebuah konstruksi bangunan 

yang memiliki fungsi menerima beban dari pile cap atau beban diatasnya lalu 

diteruskan ke tanah keras atau batuan yang berada di bawah fondasi tersebut. 

Fondasi terbagi menjadi dua jenis yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Salah 

satu jenis fondasi dalam adalah fondasi tiang yang didesain dan memiliki 

kemampuan untuk menahan beban aksial, lateral, dan uplift. 

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi defleksi yang 

terjadi pada tiang yang berada pada tanah granuler dengan menggunakan 

perhitungan manual metode kurva p-y dengan pendekatan beda hingga dan 

perhitungan dengan software Allpile dan Plaxis. Analisis dilakukan tiga kali 

percobaan yaitu pada tiang berdiameter 60 cm pada kedalaman tiang tertanam 10 

meter dengan beban lateral sebesar 25 kN, 50 kN, dan 75 kN dengan tipe ujung 

tiang bebas. Data yang dipakai untuk menghitung defleksi lateral tiang adalah data 

sekunder berupa data sondir dan data laboratorium.  

Perhitungan defleksi lateral menggunakan software Plaxis dengan beban 

25 kN, 50 kN, dan 75 kN didapatkan defleksi lateral tiang paling atas berturut-

turut sebesar 0,159 cm, 0,324 cm, dan 0,545 cm. Perhitungan defleksi lateral 

menggunakan software Allpile dengan beban 25 kN, 50 kN, dan 75 kN didapatkan 

defleksi lateral tiang paling atas berturut-turut sebesar 0,08 cm, 0,16 cm, dan 0,29 

cm. Sedangkan hasil analisis defleksi lateral perhitungan manual metode kurva p-

y dengan pendekatan beda hingga dengan beban 25 kN, 50 kN, dan 75 kN 

didapatkan defleksi lateral tiang paling atas berturut turut sebesar 0,60 cm, 0,12 

cm, dan 0,179 cm. Perhitungan nilai NSE metode kurva p-y dengan software 

Plaxis pada beban lateral 25 kN, 50 kN, dan 75 kN didapatkan nilai NSE berturut-

turut sebesar -5,946, -6,493, dan -30,118 yang ketiganya memiliki rating performa 

tidak memuaskan. Berbeda dengan metode kurva p-y dibanding dengan Allpile 

memiliki nilai NSE berturut-turut sebesar 0,876, 0,876, dan 0,605. 

 

Kata Kunci: defleksi, lateral, kurva p-y, plaxis, allpile, NSE  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman, infrastruktur merupakan bagian 

penting dari bagian negara. Salah satunya yaitu di negara Indonesia, dimana di 

Indonesia pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan diantaranya berupa jalan, 

gedung, jembatan, bandara, waduk, dan infrastruktur lainnya. Seperti yang sudah 

tertuang dalam peraturan presiden republik Indonesia  nomor 3 tahun 2016 yang 

diperbarui dengan peraturan presiden republik Indonesia nomor 58 tahun 2017 

tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Semakin jelas dengan 

munculnya perpres tersebut bahwa infrastruktur merupakan bagian penting dari 

berdirinya suatu negara.   

Berdiri kokohnya suatu bangunan tidak terlepas dari struktur bawah  

bangunan yang kokoh juga, biasanya disebut dengan fondasi. fondasi yaitu 

bangunan struktur yang berada pada susunan paling bawah suatu bangunan yang 

memiliki fungsi menerima beban dari pile cap atau beban yang berada diatasnya 

yang kemudian akan diteruskan ke tanah yang berada di bawah fondasi tersebut.  

Fondasi dibedakan menjadi 2 macam yaitu fondasi dangkal (shallow 

foundation) dan fondasi dalam (deep foundation). Fondasi dalam yang sering 

digunakan yaitu fondasi tiang pancang yang merupakan fondasi yang meneruskan 

beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan tanah 

melalui tiang pancang yang sudah tertanam. Fondasi tiang pancang merupakan 
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bagian dari fondasi dalam yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pada 

tanah lunak, yang tanah kerasnya berada pada kedalaman yang lebih dari 10 meter 

atau maksimal kedalaman 50 meter. Fondasi tiang pancang dimaksudkan untuk 

menyalurkan beban fondasi dari strukrur atas ke tanah keras melalui tiang-tiang 

pancang yang sudah ditanamkan pada tanah (Cahyo A. 2007:3). 

Fondasi tiang pancang didesain untuk menahan beban axial, lateral, dan 

uplift. Salah satu faktor penting dalam perencanaan struktur-struktur bangunan 

tinggi adalah beban lateral. Beban lateral yang bekerja pada tiang pancang 

mengakibatkan terjadinya defleksi atau pergeseran. Besarnya defleksi yang terjadi 

pada tiang dapat diketahui dengan melakukan pengujian lapangan atau yang 

sering disebut dengan lateral test. Selain dengan menggunakan lateral test untuk 

mengetahui defleksi dapat digunakan juga metode Broms (1964), metode Kurva 

p-y, dengan pendekatan Elemen Hingga. 

Beban lateral yang diterima fondasi tiang bergantung kepada struktur atas 

yang meneruskan beban ke fondasi tiang. Penentuan kapasitas daya dukung lateral 

selain memperhitungkan beban lateral, karakteristik tanah dan defleksi lateral 

yang terjadi juga perlu diperhitungkan. Defleksi maksimum arah lateral yang 

terjadi tidak boleh melebihi defleksi lateral yang diizinkan. Pada umumnya 

defleksi lateral yang diizinkan pada fondasi tiang tidak lebih dari 2,50 cm. (Elfaaz 

dan Hamdhan. 2016:84). 

 Kristianto, Surjandari, dan Djarwanti (2017:38) telah mengamati defleksi 

lateral tiang tunggal pada tanah kohesif. Berdasarkan hasil uji lateral test 

didapatkan lalu dibandingkan dengan hasil analisis perhitungan. Setelah dilakukan 
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analisis menggunakan metode Kurva p-y, metode Reese & Matlock (1960) 

didapatkan hasil bahwa nilai defleksi lateral tiang tunggal hasil analisis metode 

Kurva p-y lebih mendekati hasil uji lateral test dibandingkan dengan metode 

Reese & Matlock (1960), hal tersebut dikarenakan paremeter tanah dan spesifikasi 

tiang lebih diperhatikan pada metode Kurva p-y, sedangkan Metode Reese & 

Matlock (1960) menggunakan korelasi dalam analisisnya.  

Penelitian lain yang meneliti tentang menentukan defleksi lateral pondasi 

tiang pancang spunpile dengan analisis perhitungan metode Broms dan 

mengetahui defleksi lateral pondasi tiang pancang spunpile dari hasil analisis daya 

dukung tiang uji pembebanan statik (loading test) kemudian membandingkan 

hasil defleksi dari keduanya pada proyek PLTU II Tanjung Gundul Kalimantan 

Barat. Kemudian didapatkan hasil yaitu perhitungan daya dukung tiang dan hasil 

analisis defleksi lateral tiang dengan metode Broms, dari metode Broms tersebut 

didapat hasil yang mendekati kondisi di lapangan (berdasarkan hasil loading test), 

menggunakan metode broms terhadap hasil daya dukung dari static loading test 

menghasilkan perkiraan nilai defleksi lateral yang lebih besar dari kenyataan yang 

dapat dipikul oleh tiang. Hal ini dipengaruhi dari parameter data properties tanah 

yang digunakan (sadri, alwi, dan priadi).  

Menurut studi kasus lain di daerah lawan longsor yaitu Sungai Parit Raya 

yang berlokasi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, sebelah Utara Kota 

Trenggalek tiang pancang digunakan sebagai perkuatan lereng dengan tujuan 

utama untuk menahan gaya lateral lereng. Dari hasil analisis didapatkan desain 

perkuatan dengan pile sebagai berikut: 
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(1) Diameter pile (D)   = 40 cm = 0,4 m 

(2) Faktor reduksi geser (co)  = 1,5 

(3) Jarak antar pile memanjang (S)  = 2D = 2x40 = 80 cm = 0,8 m 

(4) Jarak antar pile melintang  = 1,2 m 

(5) Panjang pile ditetapkan (L) = 2 x dari tinggi kelongsoran pada pias 

sebelum diperkuat oleh pile (hpias).  

Dari hasil analisis dengan menggunakan SLOPE/W diperoleh desain tersebut 

mampu menahan kelongsoran dengan angka keamanan yang mulanya hanya 

0,306 (sebelum diperkuat), kemudian naik menjadi 1,554 (setelah diperkuat). 

Selain itu, dari hasil analisis manual diperoleh nilai angka keamanan 0,333 

(sebelum diperkuat), kemudian naik menjadi 1,476 (setelah diperkuat). Sehingga, 

dari hasil perhitungan manual dan software terlihat bahwa hasilnya mendekati. 

Dari hasil analisis juga dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai rasio jarak 

antar pile, maka semakin kecil nilai angka keamanannya (SF), dan sebaliknya, 

semakin kecil nilai rasio jarak antar pile, maka semakin besar nilai angka 

keamanannya (SF) (Nurmanza, Suyadi, dan Suroso, 1) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Gaya lateral pada bangunan dapat menyebabkan defleksi hingga akibat 

paling fatal yaitu terjadi kegagalan konstruksi ataupun sampai menyebabkan 

suatu bangunan runtuh sehingga perlu dilakukan analisis kapasitas gaya 

lateral pada pondasi tiang supaya tidak melebihi dengan kapasitas daya 

dukung lateral tiang pancang. 
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1.2.2 Tanah pasir dengan daya rekat yang rendah akan membuat kemungkinan 

tejadinya defleksi semakin besar namun dengan kekerasan tanah pasir dapat 

menahan gaya lateral juga, sehinga perlu dilakukan analisis gaya lateral 

dengan memperhatikan karakteristik tanah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Analisis gaya lateral tiang pancang yang berada pada tanah pasir difokuskan 

pada perhitungan defleksi lateral tiang dengan metode kurva p-y melalui 

penyelesaian metode Beda Hingga (Finite Difference), menganalisis 

menggunakan software Allpile dan Plaxis yang dibebani beban lateral 25 kN, 50 

kN, dan 75 kN. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1.4.1 Bagaimana hasil perhitungan defleksi tiang dari perhitungan menggunakan 

software Allpile dan Plaxis?  

1.4.2 Bagaimana cara menghitung defleksi lateral tiang dengan menggunakan 

metode kurva p-y dengan penyelesaian metode Beda Hingga (Finite 

Difference)? 

1.4.3 Bagaimana perbedaan defleksi lateral tiang deangan meggunakan analisis 

manual dan software? 

1.4.4 Bagaimana rating performa perbandingannya berdasarkan nilai Nash-

Sutcliffe Efficiency (NSE)? 
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1.5 Tujuan 

1.5.1 Untuk mengetahui hasil perhitungan defleksi tiang dari perhitungan 

menggunakan software Allpile dan Plaxis. 

1.5.2 Menganalisis cara menghitung defleksi lateral tiang dengan menggunakan 

metode kurva p-y dengan penyelesaian metode Beda Hingga (Finite 

Difference). 

1.4.5 Mengevaluasi perbedaan defleksi lateral tiang deangan meggunakan analisis 

manual dan software 

1.4.6 Mengetahui rating performa perbandingannya berdasarkan nilai Nash-

Sutcliffe Efficiency (NSE) 

 

1.6 Manfaat 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Sejalan dengan konsep Lymon C. Reese dan William Van Impe penelitian 

diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang geoteknik, yang berkaitan 

dengan daya dukung lateral tiang pancang pada tanah pasir serta dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Program Studi 

Sebagai masukan mangenai defleksi lateral tiang tunggal pada mata kuliah 

yang berhubungan dengan geoteknik. 
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b. Bagi Jurusan 

Sebagai masukan untuk mengembangkan mata kuliah yang berhubungan 

dengan geoteknik mengenai defleksi lateral tiang tunggal akibat beban lateral. 

c. Bagi Fakultas 

Dapat menjadi masukan bagi Fakultas dalam rangka mengetahui prediksi 

defleksi yang dapat terjadi pada pondasi tiang.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Angga Kristianto  dengan judul “Analisis 

Defleksi dan Kapasitas Lateral Tiang Tunggal Free-End  Pile Pada Tanah 

Kohesif”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil analisa 

metode elemen hingga dan metode beda hingga (p-y curve) lebih mendekati 

hasil uji lateral test dibandingkan dengan metode Broms (1964), hal ini 

dikarenakan parameter tanah dan parameter tiang pada metode elemen 

hingga dan metode beda hingga (p-y curve) lebih detail dibandingkan 

dengan metode Broms (1964) yang hanya berdasarkan korelasi dalam 

analisisnya. 

Penelitian tersebut hampir mirip dengan penelitian yang hendak dilakukan, 

terutama pada penggunaan perhitungan metode kurva p-y dengan 

pendekatan beda hingga. Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada 

penelitian ini membandingkan perhitungan metode kurva p-y dengan 

pendekatan beda hingga terhadap perhitungan software Plaxis dan Allpile 

sedangkan pada penelitian Angga Kristanto menggunakan perhitungan 

metode elemen hingga, metode beda hingga (p-y curve), dan metode Broms 

(1964) dibandingkan dengan hasil lateral test. 

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sadri dkk, dengan judul “Uji Beban 

Lateral Pada Tiang Spunpile Pada Pembangunan PLTU II Tanjung 
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Gundul”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Perbandingan nilai 

defleksi ijin menggunakan metode Broms dengan loading test terhadap 

defleksi dari static loading test menghasilkan perkiraan nilai defleksi lateral 

yang lebih kecil dari kenyataan yang dapat dipikul oleh tiang. Untuk besar 

perpindahan tiang terjadi pada setiap lokasi berdasarkan hasil analisis 

metode broms dan loading test, secara keseluruhan perpindahan yang 

didapat masih dalam toleransi yang wajar terkecuali untuk lokasi Chimney 

yang mengalami keruntuhan karena faktor sifat fisik tanah yang kurang 

mendukung. 

Penelitian tersebut hampir mirip dengan penelitian yang hendak dilakukan, 

yaitu sama-sama menganalisis defleksi lateral tiang. Namun terdapat 

beberapa perbedaan, yaitu pada penelitian ini membandingkan perhitungan 

metode kurva p-y dengan pendekatan beda hingga terhadap perhitungan 

software Plaxis dan Allpile sedangkan pada penelitian Ahmad Sadri dkk 

menggunakan perhitungan metode Broms yang dibandingkan dengan hasil 

loading test. 

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Rio Gunawan Jufri dan Rina Yuliet dengan 

judul “Analisa Tahanan Lateral Dan Defleksi Fondasi Grup Tiang Pada 

System Tanah Berlapis Dengan Variasi Jumlah Tiang dalam Satu Grup”. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku liat dapat terjadi pada 

tanah pasir akibat beban statis dan perilaku getas terdapat pada tanah-tanah 

lempung khususnya lmpung kaku. Pengaruh jumlah tiang dalam satu grup 

terhadap defleksi dengan kombinasi beban yang sama adalah linear dimana 
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semakin banyak jumlah tiang dalam satu grup maka defleksi akan semakin 

kecil. 

Penelitian tersebut hampir mirip dengan penelitian yang hendak dilakukan, 

yaitu sama-sama menganalisis defleksi lateral tiang dan menggunakan 

perhitungan kurva p-y. Namun terdapat beberapa perbedaan pada tujuan 

penelitian, yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan 

defleksi tiang menggunakan software Allpile  dan Plaxis, menganalisis cara 

hirung defeleksi lateral dan mengevaluasinya sedangkan pada penelitian Rio 

Gunawan Jufri dan Rina Yuliet bertujuan menganalisis bagaimana perilaku 

pile group di dalam sistem tanah berlapis, menganalisis pengaruh jumlah 

tiang dalam satu grup akibat beban lateral, menganalisa pengaruh jumlah 

tiang dalam satu grup terhadap defleksi perkedalaman, dan menganalisa 

pengaruh jumlah tiang dalam satu grup terhadap bending momen 

perkedalaman. 

2.1.4 Penelitian yang dilakukan oleh Nasrulloh, Yusep Muslih P, dan Niken Silmi 

Surjandri dengan judul “Analisis Defleksi Lateral Tiang Tunggal pada 

Tanah Kohesif”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa didapatkan 

hasil bahwa nilai defleksi lateral tiang tunggal hasil analisis metode p-y 

curve lebih mendekati hasil uji lateral test dibandingkan dengan metode 

Reese & Matlock (1960), hal tersebut dikarenakan paremeter tanah dan 

spesifikasi tiang lebih diperhatikan pada metode p-y curve, sedangkan 

Metode Reese & Matlock (1960) menggunakan korelasi dalam analisisnya. 
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Penelitian tersebut hampir mirip dengan penelitian yang hendak dilakukan, 

terutama pada penggunaan perhitungan metode kurva p-y dengan 

pendekatan beda hingga. Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada 

penelitian ini membandingkan perhitungan metode kurva p-y dengan 

pendekatan beda hingga terhadap perhitungan software Plaxis dan Allpile 

sedangkan pada penelitian Nasrulloh, Yusep Muslih P, dan Niken Silmi 

Surjandri menggunakan perhitungan metode kurva p-y dan metode Reese & 

Matlock (1960) yang dibandingkan dengan hasil uji lateral. 

 

2.2 Deskripsi Teoritis 

2.2.1 Fondasi 

Menurut Hardiatmo (1996:62) fondasi adalah bagian terendah dari 

bangunan yang meneruskan beban bangunan kedalam tanah atau batuan yang 

berada di bawahnya. Terdapat dua klasifikasi fondasi, yaitu fondasi dangkal dan 

fondasi dalam. Fondasi dangkal didefinisikan sebagai fondasi yang mendukung 

bebannya secara langsung, seperti: fondasi telapak, fondasi memanjang dan 

fondasi rakit. Fondasi dalam didefinisikan sebagai fondasi yang meneruskan 

beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak relatif jauh dari 

permukaan, contohnya fondasi sumuran dan fondasi tiang. Fondasi telapak adalah 

fondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom. Fondasi memanjang adalah 

fondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang atau digunakan 

untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat, sehingga bila dipakai 

fondasi telapak sisi-sisinya kan berimpit satu sama lain. Fondasi rakit (raft 
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foundation atau mat foundation) adalah fondasi yang digunakan untuk 

mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan 

kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya, sehingga bila dipakai 

fondasi telapak, sisi-sisinya akan berimpit satu sama lain. Fondasi sumuran (pier 

foundation) yang merupakan bentuk peralihan antara fondasi dangkal dan fondasi 

tiang, digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif 

dalam. Macam-macam contoh tipe fondasi diberikan dalam gambar sebagai 

berikut:  

 

Gambar 2.1 Tipe fondasi 
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Menurut Bowles (1997:1) Fondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa 

yang meneruskan beban yang ditopang oleh fondasi dan beratnya-sendiri kepada 

dan kedalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Fondasi dapat 

digolongkan berdasarkan dimana beban itu ditopang oleh tanah yaitu; 

(1) Fondasi Dangkal yaitu dinamakan sebagai alas, telapak, telapak tersebar atau 

fondasi rakit (mats). Kedalamannya pada umumnya D/B < 1 tetapi mungkin 

agak lebih. Seperti pada gambar a; 

(2) Fondasi Dalam yaitu tiang pancang, tembok/tiang yang dibor, atau kaison 

yang dibor. D/B > 4+ dengan suatu tiang pancang yang digambarkan pada 

Gambar b. 

 

Gambar 2.2 Tipe fondasi dalam 
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Adapun setiap fondasi memiliki ciri khas pada pemakaiannya yaitu; 

Tabel 2.1 Ciri khas dan pemakaian fondasi 

Fondasi Dangkal 

Jenis Fondasi Pemakaian Kondisi Tanah Terapa 

Telapak Sebar 

dan Telapak 

Dinding 

Kolom-kolom 

Individual dan dinding 

Setiap kondisi di mana kapasitas 

dukung memadai untuk beban 

yang diterapkan. Dapat dipakai 

pada lapisan tunggal, lapisan 

keras. (firm) di atas lapisan 

lunak atau lapisan lunak di atas 

lapisan kaku. Periksa penurunan 

yang disebabkan olch sumber 

apa saja. Sama seperti untuk 

telapak sebar tersebut di atas. 

Kapasitas dukung tanah pada 

umumnya kurang dari pada 

untuk telapak sebar, dan lebih 

dari luas denah akan tertutup 

oleh telapak sebar. Periksa 

penurunan oleh sumber apa saja. 

 

 

 

Telapak 

Kombinasi 

Dua sampai empat 

kolom pada telapak 

dan/atau ruang terbatas. 

Beberapa deret kolom 

sejajar, beban kolom 

yang berat, dipakai 

untuk mengurangi 

penurunan diferensial. 

Fondasi Rakit 
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Fondasi Dalam (Umumnya Dp/B > 4+) 

Jenis Fondasi Pemakaian Kondisi Tanah Terapan 

Tiang Pancang 

Mengambang 

Dalam kelompok-

kelompok berdua atau 

Jebih dan menopang 

suatu sungkup yang 

berbidang antara 

dengan kolom-kolom. 

Tanah permukaan dan yang 

dekat kepermukaan mempunyai 

kapasitas dukung yang rendah 

dan tanah yang memenuhi syarat 

(competent) berada pada tempat 

yang dalam sekali. 

Keliling/perimeter tanah 

terhadap tiang pancang dapat 

mengembangkan tahanan kulit 

yang cukup untuk memikul 

beban-beban yang diperkirakan 

akan timbul. 

 

 

Tiang Pancang 

Pendukung 

Sama seperti pada tiang 

pancang mengambang 

Tanah permukaan dan yang 

dekat ke permukaan tak dapat 

diandalkan untuk tahanan kulir, 

tanah yang memenuhi syarat 

untuk beban titik berada pada 

kedalaman praktis (8-20m). 

Sama seperti untuk tiang 

Pilar Dibor 

atau Kaison 

Dibor 

Sama seperti untuk 

tiang pancang, gunakan 

dalam jumlah yang 
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lebih irit/sedikit, untuk 

beban-beban kolom 

yang Jebih besar. 

pancang. Dapat mengambang 

atau mendukung titik (atau 

kombinasi). Tergantung kepada 

kedalaman terhadap lapisan 

pendukung yang memenuhi 

syarat. 

Bowles (1992:9) 

 

Pemilihan jenis fondasi yang tepat perlu diperhatikan beberapa hal yaitu 

apakah fondasi tersebut sesuai dengan berbagai keadaan tanah yang akan 

dibangun sebuah fondasi atau bangunan, adapun cara pemilihan fondasi yang 

tepat sebagai berikut: 

(1) Bila tanah pendukung fondasi terletak pada permukaan tanah atau sekitar 2-3 

meter dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan fondasi 

telapak; 

(2) Bila tanah pendukung fondasi terletak pada kedalaman sekitar 10 meter 

dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan fondasi tiang 

apung; 

(3) Bila tanah pendukung fondasi terletak pada kedalaman 20 meter  dibawah 

permukaan tanah, maka pada kondisi ini apabila penurunannya diizinkan 

dapat menggunakan tiang geser dan apabila tidak boleh terjadi penurunannya, 

biasanya menggunakan tiang pancang. Tetapi bila terdapat batu besar pada 

lapisan antara pemakaian kaison lebih menguntungkan; 
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(4) Bila tanah pendukung fondasi terletak pada kedalaman sekitar 30 meter 

dibawah permukaan tanah dapat menggunakan kaison terbuka, tiang baja atau 

tiang yang dicor di tempat. Tetapi apabila tekanan atmosfir yang bekerja 

ternyata kurang dari 3 kg/cm2 maka digunakan kaison tekanan; 

(5) Bila tanah pendukung fondasi terletak pada kedalaman sekitar 40 meter 

dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini maka menggunakan tiang baja 

dan tiang beton yang dicor ditempat. 

(Bowles J.E, 1993) 

Menurut pendapat lain fondasi secara umum dikategorikan menjadi dua 

jenis yaitu;  

a. Fondasi Dangkal 

(1) Mentransfer reaksi tumpuan dari hasil analisis struktur pada kedalaman 

yang dekat dengan permukaan tanah;  

(2) Fondasi biasanya digunakan pada kedalaman kurang dari 10 meter; 

(3) Perlu dilakukan penggalian, pengecoran fondasi dan menimbunnya 

kembali; 

(4) Contoh: fondasi pelat setempat, fondasi pelat menerus, fondasi pelat 

gabungan, fondasi rakit (raft/mat), fondasi laba-laba, dan cakar ayam.  

b. Fondasi Dalam 

(1) Mentransfer beban reaksi tumpuan hasil analisis struktur, pada kedalaman 

yang cukup dalam; 

(2) Fondasi digunakan pada kedalaman lebih dari 10 meter; 

(3) Dilakukan dengan pemancangan atau pengeboran kedalam tanah; 
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(4) Contoh: fondasi Tiang pancang, fondasi sumuran, dan fondasi borpile. 

(Cahyo A, 2006:2) 

Dari pernyataan atau definisi dari berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa 

fondasi adalah struktur bagian paling bawah dari suatu bangunan yang berfungsi 

menerima beban dari pile cap atau beban yang berada di atasnya yang kemudian 

akan disalurkan ke tanah keras atau batuan yang berada dibawah fondasi. Fondasi 

di kategorikan menjadi dua yaitu: 

a. Fondasi dangkal 

Fondasi dangkal juga disebut sebagai fondasi langsung yang mempunyai 

arti fondasi tesebut mendukung beban secara langsung, yaitu fondasi yang 

digunakan pada kedalaman tanah yang relatif dangkal,  kedalaman tanah 

pendukung fondasi kebanyakan dekat dengan permukaan tanah atau  kurang dari 

10 meter dari permukaan tanah dan lapisan tanah pada dasar fondasi harus mampu 

mendukung beban yang disalurkan pada tanah tersebut. Fondasi dangkal 

umumnya digunakan pada bangunan-bangunan kecil yang struktur dukungnya 

kecil dan tidak terlalu tinggi seperti rumah. Pondasi dangkal mempunyai beberapa 

macam jenis yaitu; 

(1) Fondasi telapak  

Fondasi telapak merupakan fondasi beton bertulang dimana tulangan 

tersebut seperti piramid tanpa ujung. Fondasi ini  berdiri tunggal untuk tumpuan 

strukrur kolom bangunan  yang memiliki fungsi meneruskan beban ke tanah 

keras dibawah fondasi tersebut.  
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(2) Fondasi memanjang 

Fondasi yang digunakan untuk mendukung beban memanjang seperti 

beban dinding dan beban beberapa kolom yang saling bedekatan yang 

mempunyai tumpuan beban tidak terlalu berat atau bukan menjadi kolom 

utama.  

(3) Fondasi rakit 

Fondasi berbentuk pelat yang terbuat dari beton, dan rangkaian tulangan 

yang dibentangkan luas keseluruh bagian dasar bangunan. digunakan bila 

susunan kolom-kolom jaraknya saling  berdekatan yang tidak memungkinkan 

mengugunakan fondasi telapak. 

b. Fondasi dalam 

Fondasi dalam adalah fondasi yang meneruskan beban bangunan diatasnya 

ke tanah keras atau batuan yang terletak jauh dari permukaan tanah atau pada 

kedalaman lebih dari 10 meter, seperti : 

(1) Fondasi sumuran (pier foundation) 

Fondasi sumuran (pier foundation) merupakan fondasi peralihan antara 

fondasi dangkal dan fondasi tiang, digunakan bila tanah dasar yang keras atau 

kuat terletak pada kedalaman yang cukup dalam. menggunakan komponen batu 

pecah dan beton bertulang untuk mengisinya, pengecorannya juga dilakukan 

ditempat.   

(2) Fondasi tiang (pile foundation)  

Fondasi tiang (pile Foundation) merupakan fondasi yang salah satu 

konstruksinya terbuat dari tiang pancang yang di tancapkan kedalam tanah 
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untuk menerima dan mentransfer beban dari struktur atas ke tanah keras.  

Digunakan bila tanah yang akan dibangun fondasi tiang pada kedalaman 

dangkal atau kurang dari 10 meter mampu mendukung bebannya dan tanah 

kerasnya terletak pada kedalaman yang sangat dalam atau lebih dari 10 meter. 

Tiang yang digunakan sebagai konstruksi ada tiga macam yaitu tiang dari 

beton, tiang dari baja, dan tiang dari kayu. Fondasi tiang umumnya berdiameter 

lebih kecil dan lebih panjang dibanding dengan fondasi sumuran.  

(3) Fondasi Bor Pile (bore pile foundation) 

Fondasi Bor Pile (bore pile foundation) merupakan jenis fondasi yang 

berbentuk tabung yang berfungsi meneruskan beban diatasnya ke lapisan tanah 

keras yang mempunyai daya dukung tanah yang diperlukan untuk mendukung 

beban diatasnya yang telah direncanakan, dengan cara melakukan pengeboran 

tanah, lalu merakit tulangan, dan setelah selesai dilakukan pengecoran pada 

galian tersebut.   

 

2.2.2 Fondasi Tiang Pancang 

Menurut Sardjono (1988:7) fondasi tiang pancang digunakan untuk fondasi 

suatu bangunan apabila tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai 

daya dukung yang cukup untuk berat bangunan dan bebannya atau apabila tanah 

keras yang mana yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat 

bangunan dan bebannya letaknya sangat dalam. fondasi tiang pancang berfungsi 

untuk memindahkan atau mentransfer beban dari konstruksi di atasnya kelapisan 

tanah yang dalam. Menurutnya apabila fondasi tiang pancang diperlukan untuk 
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menahan gaya-gaya horizontal maka tiang pancang akan dipancangkan miring, 

sudut kemiringannya tergantung daripada alat pancang serta disesuaikan dengan 

perencanaannya.  

Fondasi tiang adalah salah satu jenis pondasi yang untuk melimpahkan 

seluruh beban pilar dan gaya-gaya lainnya ke lapisan tanah pendukung dengan 

menggunakan konstruksi tiang, yang mempunyai rasio panjang dibagi lebar atau 

diameter lebih besar dari 10. Sedangkan tiang pancang beton pracetak adalah 

pondasi tiang beton yang dibuat dipabrik atau dilokasi, mempunyai dimensi dan 

mutu tertentu yaitu mutu beton pracetak harus mempunyai kuat tekan 25 MPa dan 

menggunakan tulangan baja ulir dengan tegangan leleh minimum 240 MPa (Bj-

24) atau tulangan baja polos dengan tegangan leleh minimum 240 MPa (Bj-40) 

dan bebas korosi dan kotoran yang menempel pada besi, yang pemasangan 

dilakukan dengan alat penumbuk, atau alat penekan. tiang pancang beton pracetak 

harus kuat memikul beban dan gaya-gaya dalam arah vertikal dan lateral yaitu 

akibat : 

(1) beban dan gaya-gaya yang bekerja pada pilar; 

(2) pemindahan dan pengangkutan; 

(3) pemancangan; 

(4) deformasi lateral dan vertikal; 

(5) gaya lateral akibat proses konsolidasi lapisan tanah; 

(6) gaya gesek negatif; 

(7) gaya tekuk. 

(SNI 03-4434-1997) 
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Pondasi tiang adalah bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton 

dan/atau baja, yang digunakan untuk meneruskan (mentransmisikan) beban 

permukaan ketingkat permukaan yang lebih rendah dalam massa tanah. Beban 

terdistribusi sebagai beban vertikal dari beban sepanjang poros tiang pancang atau 

pemakaian beban secara langsung terhadap lapisan yang lebih rendah melalui 

ujung tiang pancang. Pondasi tiang selain dirancang untuk menahan beban-beban 

aksial, juga sering harus dirancang dengan memperhitungkan beban horizontal 

atau lateral. Sumber-sumber dari beban lateral sendiri antara lain berupa tekanan 

tanah pada dinding penahan, beban angin, beban gempa, beban-beban tubrukan 

dari kapal (berlabuh, pada dermaga), beban-beban eksentri pada kolom , gaya 

gelombang lautan, gaya kabel pada menaratrasmisi. Dilapangan pondasi tiang bisa 

terpasang pada kondisi bebas (free-end pile) atau dalam keadaan kepala tiang 

terjepit (fixedend pile) (Putra, 2011:105-106). 

Tiang pancang merupakan salah satu jenis dari fondasi dalam dimana kalau 

dilihat dari jenis materialnya dapat berupa tiang pancang kayu, tiang pancang 

beton, tiang pancang baja, tiang komposit. Fondasi tiang pancang selain dirancang 

untuk menahan beban-beban aksial, juga sering harus dirancang dengan 

memperhitungkan beban horizontal/lateral. Sumber-sumber dari beban lateral 

sendiri antara lain berupa tekanan tanah pada dinding penahan, beban angin, 

beban gempa, beban-beban tubrukan dari kapal, beban-beban eksentrik pada 

kolom. Di lapangan fondasi tiang pancang bisa terpasang pada kondisi bebas 

(free-end pile) atau dalam keadaan kepala tiang terjepit (fixed-end pile). Akon, 

Aprianto, Faisal.  
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Menurut Cahyo A (2006:1-6) penggunaan pondasi tiang dibutuhkan untuk 

mendukung struktur atas dan kondisi-kondisi sebagai berikut; 

(1) Lapisan-lapisan tanah atas kompresibel dan terlalu lemah mendukung struktur 

atas. Dalam hal ini pondasi tiang diperlukan untuk meneruskan beban 

kedalam lapisan tanah keras. Jika pondasi tiang tidak mencapai tanah keras, 

maka beban struktur atas akan ditahan oleh friksi antara tiang dan tanah; 

(2) Jika pondasi harus menahan beban horizontal. Pondasi dalam menahan 

momen dan beban vertikal secara besamaan; 

(3) Pada tanah yang ekspansif. Tanah ekspansif dapat mengembang dan 

menyusut dengan mudah sesuai dengan kadar airnya; 

(4) Pondasi harus menahan uplift force. uplift force sering terjadi pada basement 

karena muka air tanah pada basement terlalu tinggi; 

(5) Adanya erosi tanah. Hal ini sering terjadi di abutment dan pier jembatan; 

(6) Pondasi harus menahan gerakan lateral tanah. Pondasi ini dapat digunakan 

untuk perkuatan lereng maupun untuk bangunan-bangunan yang ada di lereng 

atau daerah perbukitan; 

 Menurut cara pemindahan beban tiang pancang dibagi menjadi dua yaitu; 

(1) End bearing Pile 

Tiang pancang dengan tahanan ujung. Tiang ini meneruskan beban 

melalui tahanan ujung ke lapisan tanah keras (Sardjono, 1988:8) 

End bearing pile yaitu apabila ujung tiang pancang sampai dan terletak 

pada tanah keras (Cahyo A, 2006:6) 

 



24 
 

 
 

(2) Friction Pile 

a. Friction pile pada tanah dengan butir-butir tanah kasar (coarce grained) dan 

sangat mudah mendrainase air (very pormeble moil). Tiang ini meneruskan 

beban ke tanah melalui geseran kulit (skin fiction). Pada proses 

pemancangan tiang-tiang ini dalam satu grup tiang yang mana satu sama 

yang lainnya  saling berdekatan akan menyebabkan berkurangnya pori-pori 

tanah dan memadatkan tanah diantara tiang-tiang tersebut dan tanah 

disekeliling kelompok tersebut. Maka tiang tersebut dikategorikan dengan 

compaction pile; 

b. Friction pile pada tanah dengan butir-butir tanah yang sangat halus (very 

fine grained) dan sukar mendrainase air. Tiang ini meneruskan beban ke 

tanah melalui geseran kulit (skin fiction). Akan tetapi pada proses 

pemancangan kelompok tiang tidak menyebabkan berkurangnya pori-pori 

tanah dan memadatkan tanah diantara tiang-tiang tersebut dan tanah 

disekeliling kelompok tersebut. Maka tiang tersebut dikategorikan dengan 

floating pile. (Sardjono, 1988:6) 

Menurut Cahyo A (2006:6) disebut floating pile apabila dasar atau 

tumpuan tiang pancang tidak terletak atau tidak bertumpu diatas tanah keras 

melainkan bertumpu pada tanah lunak. 

 

2.2.3 Tanah Pasir 

Menurut Hardiyatmo (1996:1) tanah pasir merupakan tanah yang butirannya 

dapat terlihat oleh mata, tetapi ukurannya kurang dari 2 mm. Tanah pasir disebut 
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pasir kasar jika diameter hutirannya berkisar antara 2-0,6 (mm), disebut pasir 

sedang jika diameter butirannya antara 0,6-0,2 (mm), dan disebut pasir halus bila 

diameter butirannya antara 0,2-0,06 (mm). Tanah granuler, seperti tanah pasir dan 

kerikil, tidak berkohesi (c=0), atau mempunyai kohesi namun sangat kecil hingga 

dalam hitungan daya dukung sering diabaikan. Tanah granuler mempunyai 

permeabilitas yang besar, karena itu pada tiap-tiap tahap pembebanannya, air 

selalu terdrainase dari rongga porinya. Maka, hitungan daya dukung pasir selalu 

didasarkan pada kondisi dengan drainase (drained) dengan penggunaan parameter 

tegangan efektif (φ’=0 dan c’=0). Sudut gesek dalam (φ’) pasir sangat dipengaruhi 

oleh kerapatan relatif yang nilainya berkisar antara 28° sampai 45° pada 

umumnya diambil sekitar 30°-40°. 

Berdasarkan sistem klasifikasi tanah ASTM D 2487-66T tanah pasir 

merupakan tanah berbutir kasar lebih dari 50% tertahan pada ayakan 74 μ, 50% 

atau lebih pasi kasar dari butiran kasar lolos melalui ayakan 4,76 mm. Maka tanah 

pasir dikelompokkan menjadi 4 jenis yang terbagi menjadi 2, pasir bersih atau 

pasir sedikit/tak ada butiran halus yaitu yang berjenis mempunyai pembagian 

ukuran butir yang baik, pasir dari pecahan krikil, tanpa atau sedikit butiran halus 

(Sand Well Graded) yang mempunyai kriteria Cu = 
𝐷60

𝐷10
  > 6 dan Cu = 

(𝐷30)2

𝐷10 𝑋 𝐷60
 = 

1-3, dan berjenis pasir yang mempunyai pembagian ukuran butir yang buruk, 

pasir dari pecahan kerikil, tanpa atau sedikit butiran halus (Sand Poor Graded) 

mempunyai kriteria tidak sama dengan sand well graded. dan pasir banyak 

kandungan butiran halus yaitu berjenis pasir berlanau, campuran pasir dan lanau 

(Silty Sand) mempunyai kriteria batas atterberg terletak dibawah garis A atau 
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indeks plastisitas kurang dari 4, dan pasir berlempung, campuran pasir dan 

lempung (Silty Clay) mempunyai kriteria Batas atterberg terletak diatas garis A 

atau indeks plastisitas lebih dari 7. Namun apabila batas atterberg berada pada 

daerah yang diarsir dari diagram plastisitas maka dipakai dobel simbol. 

Menurut Bernard Forest de Belidor (1671-1761) dalam bukunya Braja 

(2010:4) mengklasifikasikan tanah bisa dikategorikan tanah pasir keras jika 

memiliki berat sebesar 16,7 kN/m3 atau 1,67 ton/m3 dan tanah pasir yang dapat 

dimampatkan jika memiliki berat sebesar 18,4 kN/m3 atau 1,84 ton/ m3. 

Braja (2011:24-25) mengkelompok-kelompokkan tanah berdasarkan ukuran 

butiran tanah tersebut berdasarkan acuan-acuan internasional. Menurut 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) tanah pasir memilik ukuran butiran 

sebesar 2-0,06 (mm), berbeda lagi pendapat U.S. Department of Agriculture 

(USDA) tanah bisa dikategorikan tanah pasir jika tanah tersebut memiliki ukuran 

butiran 2-0,05 (mm), demikian dengan American Association of State Highway 

and Transportation Officials (AASHTO) tanah pasir memiliki ukuran butiran 

tanah sebesar 2-0,075 (mm), berbeda dengan pendapat sebelum-sebelumnya yang 

memiliki selilisih tertingi hanya 0,025 mm. Unified Soil Classification System 

(U.S. Army Corps of Engineers, U.S. Bureau of Reclamation, and American 

Society for Testing and Materials) memiliki pendapat yang sangat jauh berbeda 

dengan sebelumnya karena lembaga ini mengatakan tanah pasir memiliki ukuran 

butiran tanah sebesar 4,75-0,075 (mm). 

Tanah pasir merupakan tanah yang sangat lepas dan tidak padat. Tanah pasir 

memiliki gradasi butiran yang seragam, kekuatan geser yang rendah karena tidak 
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memiliki daya ikat antar butiran satu sama lainnya dan sulit untuk dipadatkannya 

sehinnga tanah seperti ini butuh perbaikan jika akan dibangun konstruksi di 

atasnya (Hakam, Yuliet, dan Donal, 2010:11) 

 

2.2.4 Beban Lateral 

Gaya lateral adalah gaya yang pada suatu konstruksi yang dan bersifat 

horizontal dengan arah yang tidak menentu seperti angin dan gempa bumi. Beban 

lateral merupakan beban yang tegak lurus terhadap beban gravitasi atau mendatar, 

relatif sejajar dengan permukaan bumi (Pratama).  

Menurut Poulus dan Davies (1980:143) beban lateral merupakan beban 

samping yang harus ditahan oleh tiang beserta momen, bahwa tiang yang 

menopang struktur dermaga, pelabuhan, sebagai dinding penahan tanah, dan 

menara-menara tinggi seperti itu harus memiliki kemampuan untuk menahan gaya 

lateral 10% dari beban aksial yang diterapkan. Desain pile untuk menahan beban 

lateral analisisnya tergantung pada batas persyaratan defleksi lateral yang 

mungkin menghasilkan kekhususan dari beban lateral yang diizinkan jauh lebih 

kecil dari kapasitas lateral tiang. 

Pondasi tiang merupakan sebuah konstruksi bangunan yang sering 

mengalami beban lateral yang diberikan oleh tanah, gelombang, angin, dan 

kekuatan lalu lintas. Untuk merespon itu semua telah di pelajari menggunakan 

metode kurva p-y dalam kerangka model transfer beban dimana interaksi tiang 

dan tanah disimulasikan menggunakan serangkaian pegas (tidak berpasangan) 

independen yang didistribusikan sepanjang tiang dengan asumsi kurva p-y linear 
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pada kedalaman apapun. Solusi yang didapatkan dari respon tiang dengan 

menggunakan pendekatan numerik beda hingga (finite difference). Maksimal, 

kekuatan pembatas pada tiang lateral pada kedalaman apapun adalah jumlah dari 

bentuk ketahanan tanah pasif yang bekerja pada permukaan tiang dalam arah 

gerakan tanah dan kekuatan geser pada pada sisi pile dikurangi setiap kekuatan 

sesuai dengan tekanan aktif bumi di muka belakang tiang (Guo, 2013:277)      

Menurut Reese dan Impe (1971:204) lateral load merupakan gaya yang 

terjadi pada tiang yang berasal dari berbagai sumber dari sumber tersebut dapat 

dikategorikan sebagai beban aktif maupun pasif. Beban aktif dianggap bergantung 

pada waktu atau pembebanan hidup. Beban hidup dapat berasal dari angin, 

gelombang, arus, es, lalu lintas, tumbukan kapal, dan kekuatan tambatan . 

Sedangkan beban pasif pada prinsipnya tidak bergantung waktu atau pembebanan 

pasif. Beban pasif berasal dari tekanan tanah atau tanah yang berpotensi bergerak, 

tetapi mungkin juga berasal dari pemuatan mati seperti dari jembatan lengkung.  

Perancangan fondasi tiang pancang dalam menahan gaya lateral, harus 

memperhatikan hal berikut; 

1) Faktor aman terhadap keruntuhan ultimite harus memenuhi; 

2) Defleksi yang terjadi akibat beban yang bekerja harus masih dalam batas-batas 

toleransi.  

McNulty (1956) menyarankan perpindahan lateral ijin pada bangunan 

gedung adalah 6 mm, sedang untuk bangunan-bangunan yang lain sejenis menara 

transmisi 12 mm atau sedikit lebih besar. 
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2.2.5 Plaxis 

Plaxis merupakan salah satu software teknik sipil yang digunakan secara 

khusus untuk menganalisis deformasi dan stabilitas dalam bidang geoteknik, 

seperti defleksi lateral dan daya dukung tanah. Kondisi sesungguhnya dapat 

dimodelkan dalam regangan bidang maupun secara axisymetris. Program ini 

menerapkan metode antarmuka grafis yang mudah digunakan sehingga pengguna 

dapat dengan cepat membuat model geometri dan jaring elemen berdasarkan 

penampang melintang dari kondisi yang ingin dianalisis. Output dari progam ini 

dapat berupa angka maupun grafik. Sedangkan input dari software ini ada yang 

melalui pehitungan manual seperti: 

(1) Modulus Young (Es) 

Es = 500 (N-spt + 15) kN/m2 

(2) Poisson ratio 

0,3 untuk tanah pasir 

(3) Kekakuan lentur (EI) 

EI = Ep. Ip 

Ep = 4700 . √𝑓𝑐′ 

fc’ = Kuat tekan beton (kN/m2)  

Ip = 
1

64
 . 3,14 . d4

luar - 
1

64
 . 3,14 . d4

dalam  

d = diameter tiang (m) 
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(4) kekakuan normal 

EA = Ep . 3,14 . r2 . L 

r = jari-jari tiang 

L= kedalaman tiang 

 

2.2.6 Allpile 

Allpile merupakan salah satu software teknik sipil yang digunakan secara 

khusus untuk menganalisis perilaku pondasi dalam bidang geoteknik, seperti 

defleksi beban lateral dan daya dukung tanah. Penggunaan software Allpile dapat 

dikategorikan mudah karena pilihan sudah tersedia dengan jelas dan kita hanya 

menginput data yang dibutuhkan. Output dari progam ini dapat berupa angka 

maupun grafik. Sedangkan input dari software ini ada yang melalui pehitungan 

manual seperti; 

(1) Modulus Subgrade horisontal (K) 

Ks = μh . 
𝐿

𝑑
 

μh = Relative dense untuk tanah pasir keras adalah 34 MN/m3 

L = Kedalaman yang ditinjau 

d = diameter tiang 

(Nugraha dan Mulyadi, 10(1):1-75)  

(2) e50 

Menurut Reese dan Impee nilai e50 tanah pasir adalah 0,8 
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2.2.7 Metode Kurva p-y dengan Penyelesaian Metode Beda Hingga  

Metode kurva p-y merupakan sebuah metode untuk mencari defleksi tiang 

lateral dengan menggunakan pendekatan beda hingga. Pada umumnya, struktur 

tidak diperbolehkan mengalami detleksi lateral terlalu besar. Padahal kekuatan 

tanah belum termobilisasi sepenuhnya bila defleksi lateral kecil. Seperti misalnya, 

bangunan gedung, jembatan dan struktur-struktur semacamnya, umumnya 

gerakan lateral yang ditoleransikan hanya berkisar 1 inch atau 2,54 cm. Karena 

itu, analisis beban deformasi (load deformation analysis) harus dilakukan guna 

menentukan besarnya beban lateral maksimum yang masih diperbolehkan. 

Analisis ini juga mengevaluasi momen maksimum pada defleksi yang ditentukan.  

Analisis beban deformasi harus memperhatikan faktor kekakuan atau 

kekakuan lentur (stiffness flexural) fondasi tiang dan tahanan lateral tanah. 

Kekakuan lentur bergantung pada modulus elastis (E) dan momen inersia (I) 

tiang. Selanjutnya untuk membangun sebuah matriks metode beda hingga yang 

digunakan untuk menganalisis atau mencari defleksi lateral pada tiang maka 

dibutuhkan 4 kategori persamaan (Reese dan Impe, Single Piles and Pile Groups 

Under Lateral Loading)  yaitu; 

 

Gambar 2.3 Representasi defleksi tiang 
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(1) Persamaan tiang per kedalaman (h) 

Persamaan pertama untuk membangun matriks sebagai perhitungan 

defleksi lateral metode kurva p-y dengan pendekatan metode beda hingga 

adalah persamaan panjang tiang per kedalaman (h). Jadi jumlah persamaan ini 

tergantung pada panjang tiang, pada kasus ini adalah 10 meter ditambah 1 

persamaan bantuan untuk melengkapi matriks menjadi matriks persegi. 

Sehingga jumlah persamaannya menjadi 11 persamaan. Persamaan tiang 

perkedalaman dimasukkan kedalam matriks pada baris pertama sampai pada 

persamaan kesebelas. Titik dimulainya analisis terjadi pada titik y-1 atau 

kedalaman 0 meter seperti pada gambar 2.5. berikut adalah persamaannya; 

Ep . Ip 
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4
 + Px 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
 – p + W = 0 

(persamaaan Lymon C. Reese dan William Van Impe) 

Keterangan ; 

Ep = Modulus elastisitas tiang (kN/m2) 

Ip = Momen Inersia (m4) 

px = Beban aksial (kN) 

p = Reaksi tanah perkedalaman 

W = Beban terdistribusi sepanjang tiang 

 

a. Modulus elastisitas (kN/m2); 

Ep = 4700 . √𝑓𝑐′ 

fc’ = Kuat tekan beton (kN/m2)  
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b. Momen Inersia (m4) 

Ip = 
1

64
 . 3,14 . d4 

d = diameter tiang (m) 

Tiang yang dipakai merupakan tiang dengan lubang di tengah dan tebal 

selimut  sebesar 0,1 meter maka momen inersia yang dipakai adalah sebagai 

berikut; 

Ip = ( 
1

64
 . 3,14 . d4) – (  

1

64
 . 3,14 . (d – 2 x tebal selimut beton)4) 

c. Kekakuan Bending (kN.m2) 

Rm = Ep . Ip 

Dari persamaan tiang per kedalaman tersebut dapat diturunkan menjadi 

persamaan berikut; 

ym-2 . Rm-1 + ym-1 . (-2Rm-1  – 2Rm + Pxh
2 )  

+ ym (Rm-1 + 4Rm + Rm-1 –2Pxh
2 + Epym . h

4) 

 + ym+1 . (– 2Rm – 2Rm-1 + Pxh
2) + ym+2 . Rm-1 + Wm . h4 = 0 

keterangan; 

ym = ym-n = ym+n = Titik kedalaman tiang yang akan dianalisis 

Rm = Rm-1 = Rt = Kekakuan bending tiang (kN.m2) 

Px    = Beban horisontal (kN) 

h   = Panjang antar titik seperti pada gambar 2.4  

Epym   = Modulus Elastisitas Tanah ( kN/m2) 
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d. Panjang antar titik (m)  (gambar 2.4) 

h = 
𝐿

𝐿+𝑒
 

L = Panjang tiang masuk (m) 

e = Panjang Tiang keluar (m) 

 

Gambar 2.4 Panjang antar titik 

e. Kekakuan Bending (kN.m2) 

Rm = Ep . Ip 

Ep   = Modulus elastisitas tiang (kN/m2) 

Ip    = Momen Inersia (m4) 

f. Modulus Elastisitas Tanah ( kN/m2) 

Epym = 500 . (N-spt + 15) 

N-spt = Nilai spt 
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Gambar 2.5 Titik persamaan yang akan dianalisis 

Setelah mendapatkan persamaan turunan selanjutnya yaitu menganalisis 

titik per titik pada gambar 2.5 didapatkan persamaan dibawah ini; 

Persamaan 1 

(y2.R1) + y1(-2R1 – 2R-1 + Px.h2)  

+ y-1(R1 + 4R-1 + R1 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-2 (-2R-1 – 2R-2 + Px.h2) + y-3.R1 + W-1.h
4 = 0 
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Persamaan 2 

(y1.R-1) + y-1(-2R-1 – 2R-2 + Px.h2)  

+ y-2(R-1 + 4R-2 + R-1 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-3 (-2R-2 – 2R-3 + Px.h2) + y-4.R-1 + W-2.h
4 = 0 

Persamaan 3 

(y-1.R-2) + y-2(-2R-2 – 2R-3 + Px.h2)  

+ y-3(R-2 + 4R-3 + R-2 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-4 (-2R-3 – 2R-4 + Px.h2) + y-5.R-2 + W-3.h
4 = 0 

Persamaan 4 

(y-2.R-3) + y-3(-2R-3 – 2R-4 + Px.h2)  

+ y-4(R-3 + 4R-4 + R-3 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-5 (-2R-4 – 2R-5 + Px.h2) + y-6.R-3 + W-4.h
4 = 0 

Persamaan 5 

(y-3.R-4) + y-4(-2R-4 – 2R-5 + Px.h2)  

+ y-5(R-4 + 4R-5 + R-4 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-6 (-2R-5 – 2R-6 + Px.h2) + y-7.R-4 + W-5.h
4 = 0 

Persamaan 6 

(y-4.R-5) + y-5(-2R-5 – 2R-6 + Px.h2)  

+ y-6 (R-5 + 4R-6 + R-5 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-7 (-2R-6 – 2R-7 + Px.h2) + y-8.R-5 + W-6.h
4 = 0 

Persamaan 7 

(y-5.R-6) + y-6(-2R-6 – 2R-7 + Px.h2)  

+ y-7 (R-6 + 4R-7 + R-6 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  
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+ y-8 (-2R-7 – 2R-8 + Px.h2) + y-9.R-6 + W-7.h
4 = 0 

Persamaan 8 

(y-6.R-7) + y-7(-2R-7 – 2R-8 + Px.h2)  

+ y-8 (R-7 + 4R-8 + R-7 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-9 (-2R-8 – 2R-9 + Px.h2) + y-10.R-7 + W-8.h
4 = 0 

Persamaan 9 

(y-7.R-8) + y-8(-2R-8 – 2R-9 + Px.h2)  

+ y-9 (R-8 + 4R-9 + R-8 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-10 (-2R-9 – 2R-10 + Px.h2) + y-11.R-8 + W-9.h
4 = 0 

Persamaan 10 

(y-8.R-9) + y-9(-2R-9 – 2R-10 + Px.h2)  

+ y-10 (R-9 + 4R-10 + R-9 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-11 (-2R-10 – 2R-11 + Px.h2) + y-12.R-9 + W-10.h
4 = 0 

Persamaan 11 

(y-9.R-10) + y-10(-2R-10 – 2R-11 + Px.h2)  

+ y-11 (R-10 + 4R-11 + R-10 – 2Px.h2 + Epy.h4 )  

+ y-12 (-2R-11 – 2R-12 + Px.h2) + y-13.R-10 + W-11.h
4 = 0 

Persamaan 1 dimasukkan pada matriks pada baris pertama dan kolom pertama, 

selanjutnya kolom 2 diletakkan mualai dari baris ke dua dan kolom kedua. 

Begitu seterusnya sampai pada persamaan ke 11. 
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(2) Persamaan ujung bawah tiang pada kondisi batas 

Persamaan ujung bawah tiang merupakan persamaan yang berada ujung paling 

bawah tiang, misal kedalaman tiang berada 10 m maka letak persamaan 

tersebut berada pada kedalaman 10 m. persamaan ujung bawah tiang dianalisis 

pada kedalaman 10 m lebih tepatnya yaitu y11 seperti pada gambar 2.5. 

persamaan ujung bawah tiang dimasukkan pada matriks setelah persamaan 

tiang per kedalaman yaitu berada pada baris ke 12 dan 13 secara berturut-turut 

berikut adalah persamaannya;  

y-1 – 2y0 + y1 = 0 

𝑅0

2ℎ3
 (y-2 – 2y-1 + 2y1 – y2) + 

𝑃𝑥

2ℎ
 (y-1 – y1) = V0 

Sehingga menghasilkan persamaan di bawah ini; 

Persamaan 12 

1 – 2 + 1 = 0 

Persamaan 13 

1 – 2 + 0 + 2 – 1   

Nilai R0 dan Px adalah 0 maka maka persamaan menjadi seperti persamaan 13. 

Jika y0 adalah y11 maka y-1 adalah y10 dan y-2 adalah y9 . Jadi persamaan 

tersebut terletak pada baris ke 12 dan 13, dan pada kolom 10 dan 9 secara 

berturut-turut. Nilai V0 adalah 0 maka dibaikan. 

 

(3) Persamaan beban lateral (Pt) pada kondisi batas  

Persamaan beban lateral (Pt) merupakan persamaan beban lateral yang terjadi 

pada tiang, pada persamaan inilah yang membedakan akibat perbedaan beban 
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lateral. Persamaan ini ditinjau dari kedalaman tiang 0 m atau pada gambar 2.5 

berada pada titik y-1 yang mana berarti letak persamaan tersebut dimulai pada 

kolom y+2 atau kolom pertama. Persamaan Pt diletakkan di matriks setelah 

persamaan ujung bawah tiang yaitu pada baris ke 14. Berikut adalah 

persamaannya; 

𝑅𝑡

2ℎ3
 . (yt-2 – 2yt-1 + 2yt+1 – yt+2) + 

𝑃𝑥

2ℎ
 . (yt-1 – yt+1) = Pt 

Sehingga mendapatkan persamaan berikut; 

Persamaan 14 

𝑅𝑡

2ℎ3 . (y2 – 2y1 + 2y-1 – y-2) = Pt  

 

(4) Persamaan momen (Mt) pada kondisi batas 

Persamaan momen (Mt) merupakan persamaan momen yang terjadi pada ujung 

tiang. Persamaan momen diletakkan setelah persamaan gaya lateral Pt yaitu 

berada pada persamaan akhir di baris 15. Titik tinjau persamaan ini berada 

pada kedalaman 0 m meter atau titik y-1 pada gambar 2.5. Jika titik tinjau 

berada pada y-1 maka yt-1 adalah y1 jadi letak persamaan momen ini berada 

pada baris ke 15 dan dimulai pada kolom 2 atau y1. Berikut adalah 

persamannya; 

𝑅𝑡

2ℎ3 . (yt-1 – 2yt + 2yt+1) = Mt  

Sehingga menghasilkan persamaan berikut; 

Persamaan 15 

𝑅𝑡

2ℎ3
 . (y1 – 2y-1 + 2y-2) = Mt  
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Apabila 4 kategori persamaan yang jika di jumlahkan mempunyai 15 persamaan 

yaitu; 

(1) Persamaan tiang per kedalaman 

Mempunyai 11 persamaan 

(2) Persamaan ujung bawah tiang 

Mempunyai 2 persamaan 

(3) Persamaan beban lateral Pt 

Mempunyai 1 pesamaan 

(4) Persamaan momen mt 

mempunyai 1 persamaan 

Langkah selanjutnya yaitu membangun matriks dengan 15 persamaan tersebut 

seperti penjelasan pada gambar 2.6 dibawah ini; 

 

Gambar 2.6 Matriks untuk perhitungan defleksi lateral 

[A] . [I] = [B] 

[A]-1 . [B] = [I] 
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Keterangan; 

Baris ke 1 sampai baris 15 merupakan panjang baris menurut kedalaman tiang 

yang akan dianalisis. 

Baris ke 1 sampai baris 11  diisi dengan persamaan kondisi tiang perkedalaman 

dan letak urutan kolom menyesuaikan titik yang  ditinjau. 

Baris 12 dan baris 13 merupakan kondisi batas yang diisi dengan persamaan 

kondisi ujung bawah pile dan titik tinjau berada pada kedalaman 10 m atau y-11 

Baris ke 14 termasuk kondisi batas diisi dengan persamaan beban lateral (Pt), 

titik tinjau Pt berada pada kedalaman 0 m atau y-1 

Baris ke 15 masih dalam kondisi batas diisi dengan persamaan momen (Mt), 

titik tinjau Mt sama dengan titik tinjau Pt.   

 

 

Gambar 2.7 Grafik hasil perhitungan defleksi lateral 
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2.2.8 Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) 

Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) merupakan metode yang digunakan untuk 

memberikan peringkat kinerja dan pedoman standar untuk kriteria efisiensi. 

Pedoman standar pada rentang nilai dari kriteria efisiensi yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja sebuah metode. Berikut persamaan untuk mencari efisiensi 

kinerja NSE: 

E= 1 - 
∑ (𝑂𝑖−𝑃𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑂𝑖−Õ)2𝑛
𝑖=1

  

 Keterangan: 

E = Nilai NSE 

Oi = Nilai defleksi  

Pi = Nilai defleksi pembanding 

 Õ = Rata-rata defleksi 

Berikut merupakan tabel rating peringkat kinerja kriteria efisiensi Nash-

Sutcliffe Efficiency (NSE) 

Tabel 2.2 rating peringkat kinerja kriteria efisiensi 

Rating Performa NSE 

Sangat Baik 0,75 < NSE > 1 

Baik 0,65 < NSE > 0,75 

Memuaskan 0,5 < NSE > 0,65 

Tidak Memuaskan NSE =< 0,5 

(Waseem dkk, 04:11) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perhitungan defleksi lateral menggunakan software Plaxis dengan beban 25 

kN, 50 kN, dan 75 kN didapatkan defleksi lateral tiang paling atas berturut-

turut sebesar 0,159 cm, 0,324 cm, dan 0,545 cm. Perhitungan defleksi lateral 

menggunakan software Allpile dengan beban 25 kN, 50 kN, dan 75 kN 

didapatkan defleksi lateral tiang paling atas berturut-turut sebesar 0,08 cm, 

0,16 cm, dan 0,29 cm; 

2. Perhitungan defleksi lateral tiang secara manual metode kurva p-y dengan 

pendekatan beda hingga dengan beban 25 kN, 50 kN, dan 75 kN didapatkan 

defleksi lateral tiang paling atas berturut-turut sebesar 0,60 cm, 0,12 cm, dan 

0,179 cm; 

3. Perhitungan defleksi lateral tiang yang saling mendekati adalah metode kurva 

p-y dan perhitungan dengan software Allpile  

4. Perhitungan nilai NSE metode kurva p-y dengan software Plaxis pada beban 

lateral 25 kN, 50 kN, dan 75 kN didapatkan nilai NSE berturut-turut sebesar -

5,946, -6,493, dan -30,118 yang ketiganya memiliki rating performa tidak 

memuaskan. Berbeda dengan metode kurva p-y dibanding dengan Allpile 

memiliki nilai NSE berturut-turut sebesar 0,876, 0,876, dan 0,605. 



109 
 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan perhitungan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam perhitungan software 

adalah reaksi tanah (soil Reaction) karena masing-masing software 

menyembunyikannya sehingga perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut; 

2. Faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam perhitungan manual metode 

kurva p-y dengan pendekatan beda hingga adalah Epy maka disaankan lebih 

berhati-hati dalam menentukan dan menganalisis nilai Epy; 

3. Hasil perhitungan defleksi yang masing-masing metode memiliki selisih nilai 

defleksi maka disarankan untuk mencoba membandingkan perhitungan manual 

maupun software dengan lateral load test sehingga didapatkan metode mana 

yang mendekati kebenaran atau mendekati hasil lateral load test; 

4. Perbandingan Metode kurva p-y dengan Plaxis tidak direkomendasikan, tetapi 

direkomendasikan dengan software Allpile dengan beban lateral dibawah 75 

kN. 
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