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ABSTRAK

Dalam perencanaan struktur pondasi biasanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi
di lapangan biasanya telah diantisipasi dengan asumsi-asumsi desain yang diambil dalam
perhitungan, penyajian gambar perencanaan yang detail, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat (RKS) yang sistematis. Namun demikian seringkali di dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi
tidak dilakukan dengan baik oleh kontraktor dan pengawas. Pada kasus pondasi sumuran casing buis
beton, seharusnya buis beton akan turun secara gravitasi akibat penggalian tanah sehingga rongga
antara casing bagian luar dengan tanah dapat diminimalkan. Namun pelaksanaan di lapangan,
pekerjaan penggalian sumuran dapat dilakukan terlebih dahulu sesuai kedalaman pada gambar baru
kemudian dilanjutkan dengan penurunan buis-buis beton. Ketidaksesuaian metode konstruksi ini
tentunya akan menimbulkan rongga antara casing dengan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat sejauh mana pengaruh pemilihan metode konstruksi terhadap kapasitas dukung pondasi
sumuran baik secara vertikal dengan pendekatan metode elemen hingga. Pondasi sumuran
dimodelkan sebagai Axi-simetri dan model perilaku tanah adalah Mohr-Coulomb. Penggunaan
antarmuka (interface) adalah untuk memodelkan interaksi antara dinding sumuran dan tanah.
Tingkat interaksi dimodelkan dengan menggunakan nilai tertentu yang tepat untuk faktor reduksi
kekuatan (Rinter) pada elemen antarmuka. Studi parameter yang digunakan adalah variasi nilai dari
parameter Rinter. Sedangkan untuk besarnya parameter tanah yang lain dianggap konstan dan dasar
pondasi sumuran telah mencapai tanah pendukung. Hasil analisis pondasi sumuran dengan software
Plaxis 8.2 menunjukkan kapasitas dukung pondasi sumuran yang dihitung nilai friksi antara tanah
dan dinding sumuran (Rinter = 0,7 dan 1) menghasilkan kapasitas dukung tanah yang lebih besar
dengan penurunan pondasi yang relatif lebih kecil dibandingkan jika nilai friksi tidak
diperhitungkan sama sekali karena adanya rongga antara dinding sumuran dan tanah (Rinter = 0,1).

Kata kunci : pondasi sumuran, metode konstruksi, metode elemen hingga.

1. PENDAHULUAN

Dalam perencanaan struktur pondasi biasanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan
biasanya telah diantisipasi dengan asumsi-asumsi desain yang diambil dalam perhitungan, penyajian gambar
perencanaan yang detail, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang sistematis. Namun demikian
seringkali di dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi tidak dilakukan dengan baik oleh kontraktor dan pengawas. Pada
kasus pondasi sumuran casing buis beton, seharusnya buis beton akan turun secara gravitasi akibat penggalian tanah
sehingga rongga antara casing bagian luar dengan tanah dapat diminimalkan. Namun pelaksanaan di lapangan,
pekerjaan penggalian sumuran dapat dilakukan terlebih dahulu sesuai kedalaman pada gambar baru kemudian
dilanjutkan dengan penurunan buis-buis beton seperti pada Gambar 1. Ketidaksesuaian metode konstruksi ini
tentunya akan menimbulkan rongga antara casing dengan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
pengaruh pemilihan metode konstruksi terhadap kapasitas dukung pondasi sumuran baik secara vertikal dengan
pendekatan metode elemen hingga.
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Gambar 1. Pelaksanaan Pondasi Sumuran Casing yang tidak Sesuai RKS

2. KAPASITAS DUKUNG PONDASI SUMURAN BERDASARKAN UJI N-SPT

Menurut Wesley (1977), di Indonesia pondasi sumuran sering dipakai bilamana lapisan tanah pendukung berada
pada kedalaman 2 meter hingga 8 meter di bawah muka tanah. Pelaksanaan biasanya dilakukan dengan menggali
lubang seperti sumuran sampai lapisan tanah keras, kemudian lubang ini diisi kembali dengan beton siklop atau
dengan beton bertulang jika dianggap perlu. Penggalian sumuran dilakukan secara manual, cara ini tidak sukar
pelaksanaanya asal tanah di atas lapisan keras cukup kuat dapat berdiri tegak tanpa adanya casing atau cara lain
untuk menahannya. Diameter pondasi sumuran biasanya sebesar paling sedikit 80 cm, yaitu cukup besar sehingga
pekerja-pekerja dapat melakukan penggalian di dalamnya.

Untuk penentuan kapasitas dukung pondasi sumuran, dalam perencanaan diasumsikan bahwa perlawanan akibat
gesekan antara dinding sumuran dengan tanah tidak diperhitungkan. Sehingga secara sederhana beban yang dapat
diperbolehkan (Pall) di atas pondasi sumuran dihitung dengan persamaan,

Pall = qall . A
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dengan,
qall = tegangan ijin tanah pada dasar pondasi sumuran (kN/m2)
A = luasan penampang sumuran (m2)

Untuk pondasi sumuran yang dimasukkan sampai lapisan tanah pasir, maka nilai qall dapat ditentukan berdasarkan
Gambar 2. Menurut Terzaghi dan Peck (1948), jika muka air tanah cukup dalam maka nilai qall untuk  pondasi
sumuran dapat diambil sebesar dua kali dari nilai yang diambil dari Gambar 2. Namun jika muka air tanah tidak
dalam sebaiknya nilai qall langsung diambil dari Gambar 2. Muka air tanah sangat mempengaruhi besaranya
penurunan dan kapasitas dukung pondasi. Jika pasir pada kedalaman yang cukup dalam bersifat jenuh sempurna,
maka nilai berat volume tanah effektif-nya kira-kira akan menjadi setengah dari semula, sehingga menyebabkan
terjadinya reduksi tekanan batas lateral (confining pressure) dan bersesuaian dengan terjadinya penambahan
penurunan. Berat volume efektif tanah yang telah tereduksi juga akan mengurangi nilai kapasitas dukung pondasi.

Hampir semua deposit pasir bersifat non-homogen, perbedaan penurunan  di antara pondasi sumuran ditentukan
terutama oleh adanya keragaman homogenitas pasir pada kedalaman yang cukup besar dan lebih jauh lagi oleh
adanya keragaman tekanan pada pondasi. Penurunan yang tak diramalkan sebelumnya dapat disebabkan oleh
berkurangannya kerapatan relatif akibat gangguan pada tanah pasir pada saat konstruksi. Untuk itu pondasi sumuran
dipersyaratkan oleh perencana untuk berdiri di atas tanah pasir padat atau sangat padat dengan ketebalan lapisan
minimal 4 x B meter dengan B adalah diameter sumuran.

Gambar 2. Hubungan antara nilai N-SPT dengan kapasitas dukung ijin tanah.

3. PERMODELAN PONDASI SUMURAN

Dalam perhitungan kapasitas dukung pondasi sumuran dapat digunakan pendekatan metode elemen hingga dengan
model elemen adalah Axi-simetri. Model Axi-simetri digunakan untuk struktur berbentuk lingkaran dengan
penampang melintang radial yang kurang lebih seragam dan kondisi pembebanan mengelilingi sumbu aksial,
dimana deformasi dan kondisi tegangan diasumsikan sama di setiap arah radial. Model axi-simetri koordinat x
menyatakan radius dan koordinat y merupakan sumbu simetris dalam arah aksial (Gambar 3). Penggunaan Axi-
simetri akan menghasilkan model elemen hingga dua dimensi dengan hanya dua buah derajat kebebasan translasi
saja pada tiap titik nodalnya (arah x dan y).
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Penggunaan antarmuka (interface) adalah untuk memodelkan interaksi antara dinding sumuran dan tanah, yang
mempunyai kondisi permukaan antara licin dan kasar. Tingkat interaksi dimodelkan dengan menggunakan nilai
tertentu yang tepat untuk faktor reduksi kekuatan (Rinter) pada elemen antarmuka. Faktor ini menghubungkan
kekuatan antarmuka (adhesi dan friksi dinding) dengan kekuatan tanah (sudut geser dan kohesi).

cinter = Rinter . csoil

tanϕinter = Rinter. tanϕsoil

Gambar 3. Model Axi-simetri

Untuk tanah pasir/beton digunakan Rinter = 1,0 – 0,8 dan untuk tanah lempung/beton digunakan Rinter = 1,0 – 0,7.
Rinter tidak dimasukkan langsung sebagai suatu sifat dari elemen antarmuka, tetapi didefinisikan bersama dengan
parameter kuat geser tanah dalam kumpulan data material untuk tanah dan antarmuka.
Dalam model axi-simetri, beban terpusat merupakan beban garis yang bekerja pada busur lingkaran sebesar 1
radian. Dalam kasus ini nilai masukan yang diberikan tetap dalam satuan gaya per satuan panjang, kecuali jika
beban terpusat diletakkan pada x = 0. Pada kasus axi-simetri dengan beban terpusat pada x = 0, beban terpusat
tersebut memodelkan beban terpusat yang sebenarnya dan nilai masukan diberikan dalam satuan gaya (misalnya kN,
walaupun jendela masukan masih menunjukkan kN/m). Gaya yang diberikan dalam model axi-simetri tetap hanya
bekerja pada busur lingkaran sebesar 1 radian saja. Untuk menghitung nilai masukan yang ditentukan dari kondisi
sebenarnya, beban terpusat yang sebenarnya harus dibagi dengan 2π untuk memperoleh nilai masukan dari beban
terpusat pada sumbu model axi-simetri.

qult = Pult axi-simetri.2π / (πr 2)  (kN/m2)

dengan,
Pult axi-simetri = beban ultimate pada model axi-simetri (kN/rad)
r = jari-jari penampang pondasi sumuran (m)

Perilaku mekanis dari tanah dapat dimodelkan pada berbagai tingkat akurasi. Hukum Hooke yang linier dan
isotropis-elastis, misalnya, dapat dianggap sebagai hubungan tegangan-regangan yang paling sederhana saat ini.
Karena model ini hanya terdiri dari dua buah parameter saja, yaitu modulus Young (E) dan angka Poisson (ν), maka
umumnya model ini terlalu sederhana untuk dapat mencakup berbagai sifat penting dari perilaku tanah maupun
batuan. Tanah dan batuan cenderung untuk untuk berperilaku sangat tidak linier saat menerima pembebanan.
Perilaku tegangan-regangan yang non-linier ini dapat dimodelkan dalam beberapa tingkat pemodelan. Jumlah
parameter yang diperlukan akan semakin banyak untuk tingkat pemodelan yang semakin tinggi. Model Mohr-
Coulomb yang telah dikenal luas merupakan model pendekatan derajat pertama dari perilaku tanah sesungguhnya.
Model elastis-plastis-sempurna ini membutuhkan lima buah parameter dasar berupa modulus Young (E), angka
Poisson (ν), kohesi (c), sudut geser (φ) , dan sudut dilatansi (ψ). Model ini disarankan uutuk digunakan dalam
analisis awal dari masalah yang dihadapi. Setiap lapisan dimodelkan dengan sebuah nilai kekakuan rata-rata yang
konstan. Karena kekakuan yang konstan, maka perhitungan cenderung cepat dan dapat diperoleh perkiraan awal dari
bentuk deformasi dari model.
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4. STUDI PARAMETER

Studi parameter yang digunakan adalah variasi nilai dari parameter Rinter. Sedangkan untuk besarnya parameter
tanah yang lain dianggap konstan dan dasar pondasi sumuran telah mencapai tanah pendukung (Gambar 4).

Gambar 4. Data studi parameter pondasi sumuran Diameter 1,00 m

4.1. Daya Dukung Pondasi Sumuran Berdasarkan data N-SPT

Kedalaman sumuran (Df) = 6m
Nilai N-SPT = 58
Kapasitas dukung tanah ijin (qall) = 750 kN/m2 (dari hubungan N-SPT dengan qall pada Gambar 2)

Pondasi Sumuran Diameter 1,00 meter, luas penampang sumuran (A) = 0,786 m2

Pall = 2.qall.A = 2.750. 0,786 = 1179 kN
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4.2. Hasil Simulasi Pembebanan Pondasi Sumuran
Berdasarkan hasil perhitungan metode elemen hingga dengan software Plaxis 8.2, diperoleh hubungan kurva
beban dan penurunan untuk variasi nilai dari parameter Rinter seperti pada Gambar 5. Jika dianggap penurunan
maksimum yang boleh terjadi adalah 2,5 cm maka dapat dihasilkan beban di kepala sumuran yang diijinkan
(Pall) seperti pada Tabel 1. Perbandingan deformasi yang terjadi pada pondasi sumuran untuk beban yang sama,
dalam perhitungan ini diambil beban di kepala sumuran (P) = 315 kN disajikan pada Gambar 6 dan Tabel 2.

Gambar 5. Kurva beban-penurunan pondasi sumuran untuk variasi nilai Rinter

Tabel 1. Hasil studi parameter nilai Rinter

Kondisi Gesekan
antara Dinding

Sumuran

Nilai Rinter Pall (kN)

Kondisi Ideal 1 1500
Diperhitungkan 0,7 1300

Tidak
Diperhitungkan

0,1 900

Tabel 2. Hasil studi parameter nilai Rinter untuk beban (P) = 315 kN
Kondisi Gesekan
antara Dinding

Sumuran

Nilai Rinter Penurunan
Pondasi

Sumuran (m)
Kondisi Ideal 1 1,62 x 10-3

Diperhitungkan 0,7 1,72 x 10-3

Tidak
Diperhitungkan

0,1 3,79 x 10-3

Pe
nu

ru
na

n 
(m

)

Beban di kepala sumuran (kN)

Kurva Beban-Penurunan Pondasi Sumuran
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Gambar 6. Penurunan akibat beban di kepala pondasi sumuran (P) = 315 kN

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan :

Pertama, pemilihan metode konstruksi pekerjaan pondasi sumuran dapat berpengaruh pada nilai kapasitas dukung
pondasi jika dalam perencanaan besarnya perlawanan akibat gesekan antara dinding sumuran dengan tanah
diperhitungkan.

Kedua, kapasitas dukung pondasi sumuran yang dihitung nilai friksi antara tanah dan dinding sumuran (Rinter = 0,7
dan 1) menghasilkan kapasitas dukung tanah yang lebih besar dengan penurunan pondasi yang relatif lebih kecil
dibandingkan jika nilai friksi tidak diperhitungkan sama sekali karena adanya rongga antara dinding sumuran dan
tanah (Rinter = 0,1).

Ketiga, untuk penentuan kapasitas dukung pondasi sumuran, jika dalam perencanaan diasumsikan bahwa
perlawanan akibat gesekan antara dinding sumuran dengan tanah tidak diperhitungkan maka kapasitas dukung
pondasi dalam kondisi yang sangat aman.
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