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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis di Bab IV adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada hasil analisis daya dukung fondasi tiang tunggal dapat disimpulkan 

nilai daya dukung dengan pemodelan ABAQUS mendekati hasil dengan 

metode Meyerhoff (1995). 

2. Pada hasil analisis pomodelan daya dukung fondasi kelompok tiang dapat 

disimpulkan konfigurasi dengan spasi 3,5D menghasilkan nilai daya 

dukung kelompok tiang yang maksimum. Sedangkan nilai daya dukung 

kelompok tiang yang paling minimal yaitu konfigurasi dengan spasi 2,5D. 

3. Pada hasil analisis faktor efisiensi kelompok tiang dapat disimpulkan nilai 

faktor efisiensi dengan pemodelan ABAQUS untuk konfigurasi segitiga 

dengan 3 tiang (Case 1) dan konfigurasi segiempat dengan 4 tiang 

mendekati hasil metode Converse-Labarre Equation. Sedangkan nilai faktor 

effisiensi dengan pemodelan ABAQUS untuk konfigurasi segiempat 

dengan lima tiang (Case 2) mendekati hasil metode Seiler-Keeney Equation. 

4. Berdasarkan hasil analisis efisiensi kelompok tiang untuk S/D yang sama 

konfigurasi segiempat dengan 4 tiang akan memberikan efisiensi 

maksimum sedangkan konfigurasi segiempat dengan 5 tiang akan 

memberikan efisiensi yang minimum.  

5. Pada hasil analisis pemodelan, nilai faktor efisiensi dapat dihitung dengan 

persamaan konfigurasi segitiga dengan 3 tiang dapat dihitung dengan 

persamaan Eff = 0,1137 (S/D)2 – 0,5012 (S/D) + 1,1609, faktor efisiensi 

konfigurasi segiempat dengan 4 tiang dapat dihitung dengan persamaan Eff 

= 0,1493 (S/D)2 – 0,73(S/D) + 1,5509 dan nilai faktor efisiensi konfigurasi 

segiempat dengan 5 tiang dapat dihitung dengan persamaan Eff = -0,0406 

(S/D)2 + 0,3732 (S/D) – 0,0893. 
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6. Pada hasil analisis disarankan untuk menggunakan faktor efisiensi dengan 

metode empiris Converse-Labarre Equation untuk pengali daya dukung 

kelompok tiang dan menggunakan model konfigurasi 4 tiang. 

7. Pada hasil analisis, perbedaan nilai daya dukung kelompok tiang 

berdasarkan nilai efisiensi mengalami perbedaan karena metode empiris 

yang digunakan hanya mempertimbangkan konfigurasi dan jumlah tiang 

yang terdapat dalam kelompok tiang. 

 

 

5.2.   Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis usulkan terkait penelitian mengenai efisiensi 

kelompok tiang secara numerik adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan software berbasis elemen hingga harus memperhatikan 

pemilihan tipe dan ukuran mesh, karena sangat mempengaruhi hasil 

luaran program. Semakin baik kualitas mesh maka hasil analisis 

semakin mendekati perilaku sebenarnya, namun diperlukan hardware 

yang cukup baik untuk dapat melakukan proses komputasi dengan baik. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjut dengan variasi spasi antar tiang, 

konfigurasi kelompok tiang dan kondisi tanah yang lebih beragam agar 

menghasilkan suatu persamaan efisiensi yang lebih baik. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan pengaruh 

model material tanah dan pengaruh jenis pembebanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


