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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Referensi penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini yang berguna pada proses perhitungan dan pembahasan dengan merujuk 

skripsi, tugas akhir, dan jurnal yang berkaitan dengan topik bahasan. 

 
Haryono (2007) pada penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Struktur 

Fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba, menjelaskan daya dukung yang dihasilkan 

menjadi lebih besar dari 1,5 kali daya dukung pada fondasi rakit. Hal ini 

disebabkan bekerjanya faktor-faktor yang menguntungkan dari Konstruksi Sarang 

Laba-Laba (KSLL) : memiliki kekakuan lebih tinggi dibandingkan dengan fondasi 

rakit, adanya pemadatan tanah yang efektif di dalam KSLL, bekerjanya tegangan 

geser pada rib settlement terluar dari KSLL, penyebaran beban dimulai dasar pelat 

yang terletak di bagian atas rib sehingga beban yang timbul sudah merata pada 

lapisan pendukung, memiliki kemampuan melindungi secara permanen stabilitas 

dari perbaikan tanah didalamnya. Dalam Penelitiannya ia menggunakan metode 

manual sebagai perhitungan fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba dan 

menghasilkan output penelitian diantaranya besar penurunan yang terjadi, daya 

dukung, dan struktur fondasi. Penelitian ini dilatarbeakangi perlunya 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun suatu kantor 

wilayah yang representif dan memadai sebagai antisipasi dari hasil tersebut. 

 
Hilhami (2011), menjelaskan bahwa dari segi peralatan, pelaksanaan fondasi 

KSLL cukup mudah karena tidak membutuhkan peralatan yang besar atau alat 

berat. Berdasarkan hasil analisis, bahwa kapasistas daya dukung tanah pada lokasi 

pembangunan gedung D-III Class Politeknik Unhalu, memang cocok untuk 

digunakan fondasi KSLL, karena kapasitas dukung tanah tersebut masuk dalam 

kategori tanah yang memiliki kapasitas dukung rendah sebesar 0,433 kg/cm
2
, dan 

standar kapasitas dukung pada fondasi KSLL berkisar 0,2 – 0,5 kg/cm
2
. Dalam 

penelitiannya ia menggunakan metode manual sebagai perhitungan fondasi 

Konstruksi Sarang Laba-Laba dan menghasilkan output penelitian yaitu daya 
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dukung saja. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis atas 

meningkatnya pendidikan dan pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga untuk 

menunjang perkembangan peningkatan pendidikan tersebut, maka perlu 

pengadaan sarana dan prasarana yang memadai berupa fasilitas pendidikan. 

 
Purwanto (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Konstruksi Sarang Laba-

Laba Atas Tanah Daya Dukung Rendah Bangunan Bertingkat Tanggug, 

menjelaskan bahwa KSLL memikul beban cukup tinggi pada kapasitas dukung 

tanah < 0,4 kg/cm
2
 sistem ini mampu didesain untuk memikul beban titik/kolom 

sampai 750 ton dan secara ekonomis dapat menghemat biaya karena hanya 

memerlukan volume beton sebanyak 0,2 – 0,35 m
3
 per meter persegi. Dalam 

penelitiannya ia menggunakan metode manual sebagai perhitungan dan 

menghasilkan output penelitian diantaranya daya dukung dan struktur fondasi. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk memperkenalkan 

kepada para teknisi dan pada mahasiawa sistem baru konstruksi hasil kombinasi 

dari sistem konstruksi pondasi yang ada. 

 
Bella (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Settlement Konstruksi 

Sarang Laba-Laba Proyek Pembangunan Gedung BNI 46 Jl. Dr. Cipto Semarang 

Dengan Perkuatan Minipile Beton Menggunakan Software Plaxis Versi 8.2, 

menjelaskan bahwa settlement dalam perhitungannya dimodelkan sebagai klaster 

tanah untuk cerucuk dolken/kayu dan cerucuk beton, sedangkan untuk rib-rib 

KSLL, pelat lantai KSLL, dan minipile beton 25 x 25 cm dimodelkan sebagai 

pelat, serta memperlihatkan perbedaan settlement bangunan sebelum perkuatan 

menggunakan minipile beton dan sesudah ditambah perkuatan. Dalam 

penelitiannya ia menggunakan bantuan software Plaxis untuk perhitungan dan 

menghasilkan output penelitian yaitu penurunan. 

 
Dari beberapa hasil penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dan acuan 

terhadap penelitian KSLL yang akan direncanakan sebagai fondasi gedung 

Asrama 5 ITERA Lampung Selatan. Penelitian sebelumnya memiliki beberapa 

persamaan yang mengacu pada topik yang akan diambil, oleh karena itu 

dibutuhkan review agar memperjelas bahwa tinjauan permasalahan dan topik yang 

diambil tidak sama dengan penelitian sebelumnya. 
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Penelitian ini dilakukann analisa daya dukung tanah, penurunan fondasi, dimensi 

dan penulangan fondasi, metode pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya. Tujuan 

dari analisa ini adalah mengetahui hasil perencanaan fondasi KSLL sebagai 

fondasi gedung Asrama 5 ITERA, mengetahui metode pelaksanaan Fondasi 

KSLL dan mengetahui jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan. Kesamaan dari 

penelitian sebelumnya adalah metode pada penelitian perencanaan fondasi KSLL 

ini dilakukan secara manual. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya 

adalah beban struktur yang disalurkan pada fondasi lebih besar, membahas 

bagaimana metode pelaksanaan dan anggaran biaya yang dibutuhkan. 

 
 

2.2 Landasan Teori 

 

Dalam pembangunan suatu struktur perlu dilakukan suatu analisis ataupun desain 

dengan berbagai kriteria yang digunakan sebagai ukuran terhadap struktur yang 

akan didirikan. 

 
Dalam proses perancangan perlu dicari derajat kedekatan antara sistem struktural 

yang digunakan dengan tujuan desain (tujuan yang dikaitkan dengan masalah 

arsitektural, efisiensi, serviceability, kemudahan pelaksanaan dan biaya). 

Maraknya kasus kegagalan konstruksi karena eksploitasi tanah yang melebihi 

daya dukungnya tentulah amat disayangkan. Untuk menghindari kasus yang 

serupa maka ada beberapa point yang harus diperhatikan agar pelaksanaan suatu 

proyek dapat dikategorikan berhasil : 

 Input data dengan ketelitian tinggi 

 Perencanaan yang mantap dan pelaksanaan konstruksi dengan metode kerja 

yang tepat 

 Pengawasan pada saat pelaksanaan yang ketat 

 

 

2.2.1 Korelasi Parameter Tanah 

 

Dalam Perencanaan, diperlukan data parameter tanah seperti kohesi (c), berat 

volume tanah ( ) saturated ataupun dry, dan sudt geser tanah (Ø). Sumber utama 

data parametr tanah adalah hasil dari uji laboratorium. Apabila kenyetaanya tidak 

dimungkinkan untuk dilaksanakan uji laboratorium, maka dapat diperoleh data 
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parameter tanah dengan cara mengkolerasikan nilai N-SPT dengan tabel korelasi 

dari hasil penelitian para ahli pad kasus-kasus sebelumnya. Untuk mendapatkan 

data-data tersebut digunakan tabel korelasi antara N-SPT dengan parameter-

parameter tersebut. 

 
 

2.2.1.1 Korelasi Berat Isi Tanah ( ) 

 

Salah satu parameter fisik yang penting untuk diketahui adalah berat volume 

tanah. Informasi mengenai nilai tipikal dari berat volume tanah untuk berbagai 

jenis tanah akan sangat berguna untuk memperkirakan tekanan overburden pada 

kedalaman tertentu. Berat volume tanah dapat dikorelasikan dengan Nilai N-SPT 

yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Korelasi Nilai N-SPT Terhadap Nilai   (J.E.Bowles, 1984) 
 

N (blows) 

  (kN/m3) 

Ø (
o
) 

State 

Dr (%) 

Cohessionless Soil 

0 – 3 4 - 10 11 - 30 31 - 50 >50 

- 12 - 16 14 - 18 16 - 20 18 - 23 

- 25 - 32 28 - 36 30 - 40 >35 

Very Loose Loose Medium Dense Very Dense 

0 - 15 15 - 35 35 - 65 65 - 85 85 - 100 

 

N (blows) 

  (kN/m3) 

Qu (kPa) 

Consistency 

Cohessive Soil 

< 4 4 - 6 6 - 15 16 - 25 > 25 

14 - 18 16 - 18 16 - 18 16 - 20 > 20 

< 25 20 - 25 30 - 60 40 - 200 > 100 

Very Soft Soft Medium Stiff Hard 

 

 

2.2.1.2 Korelasi Parameter Kekuatan Tanah (c dan Ø) 

 

Kohesi dari tanah kohesif yang umumnya berupa tanah lempung dapat diperoleh 

secara langsung dari uji laboratorium berupa uji triaksial, uji kuat tekan bebas atau 

dari uji geser langsung. Kohesi dibedakan menjadi kohesi tak terdrainase (cu) 

yang digunakan untuk analisis jangka pendek dan kohesi terdrainase (c’) yang 

digunakan untuk analisis jangka panjang. Kohesi efektif dapat diperoleh hanya 

melalui uji khusus seperti uji triaksial cu. Mengingat uji laboratorium sangat 

tergantung oleh kondisi sampel yang umumnya telah mengalami banyak 

gangguan, maka nilai kohesi jugaditentukan berdasarkan korelasinya dengan hasil 

uji lapangan seperti sondir atau SPT, nilai kohesi cu dapat diperkirakan dari 

korelasinya dengan N-SPT seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Korelasi antara Nilai N-SPT dan cu pada Tanah Kohesif 

(Sumber : Terzaghi & Peck, 1967) 

Berdasarkan grafik yang ada, nilai cu bisa didapatkan dari 2/3 N-SPT 

cu = 2/3 x N-SPT (ton/m
2
) 

cu = 6 x N-SPT (kN/m
2
) 

Tabel 2.2 Korelasi Nilai N-SPT Terhadap Nilai cu (Mochtar, 2012) 
Konsistensi tanah Taksiran harga kekuatan 

geser undrained, cu 

Taksiran 

harga SPT, 

harga N 

Taksiran harga tahanan conus, 

qc (dari sondir) 

kPa Ton/m
2
 kg/cm

2
 kPa 

Sangat lunak (very soft) 0 – 12.5 0- 1.25 0 – 2.5 0 – 10 0 – 1000 

Lunak (very soft) 12.5 – 25 1.25 – 2.5 2.5 – 5 10 – 20 1000 – 2000 

Menengah (medium) 25 – 50 2.5 – 5.0 5 – 10 20 – 40 2000 – 4000 

Kaku (stiff) 50 – 100 5.0 – 10 10 – 20 40 – 75 4000 – 7500 

Sangat kaku (very stiff) 100 – 200 10 – 20 20 – 40 75 – 150 7500 – 15000 

Keras (hard) > 200 > 20 > 40 > 150 > 15000 

 

Nilai Kohesi efektif, c’ untuk tanah lempung Overconsolidated menurut Sorensen 

dan Okkels (2013) bisa didapatkan dari persamaan berikut : 

c’ = 0,1 cu 

 

Sudut geser dalam dapat diperoleh secara langsung dari pengujian di laboratorium 

berupa uji triaksial atau uji geser langsung dan juga dibedakan menjadi sudut 

geser dalam tak terdrainase (Øu) dan sudut geser dalam efektif (Ø’). Dalam 



 

11 
 

analisis jangka pendek untuk tanah kohesif nilai Øu diabaikan dan lebih 

mengandalkan nilai kohesi undrained jika tidak menemukan hasil uji 

laboratorium yang memadai. Pada tanah non kohesif, umumnya sampel tanah tak 

terganggu tidak dapat diperoleh sehingga sudut geser dalam untuk tanah pasiran 

dapat ditentukan dengan menggunakan korelasi dengan uji lapangan seperti SPT. 

Dari nilai N-SPT nilai Ø dapat diperkirakan dari kurva yang dikemukakan oleh 

Peck, (1947). Pada tanah non kohesif juga nilai Øu dianggap sama dengan nilai Ø’ 

karena tidak terbentuknya tekanan ekses air pori pada tanah berbutir kasar. 

 
Gambar 2.2 Korelasi Nilai N-SPT dengan Ø untuk Tanah Non Kohesif 

(Sumber : After Terzaghi) 

 

 
Gambar 2.3 Korelasi Ø pada Tanah Lempung Normally Consolidated 

(Sumber : Corelations of Soil and Rock in Properties Geotechnical Engineering, Hal. 64) 

 



 

12 
 

Untuk tanah lempung Over Consolidated, Sorensen Okkels (2013) menyarankan 

batas bawah dari nilai sudut geser dalam dapat ditemukan pada persamaan : 

Ø′peak = 44 – 14logPI (4 < PI < 50) 

Ø′peak = 30 – 6logPI (50 ≤ PI < 150) 

Untuk estimasi optimal Sorensen mengusulkan dengan : 

Ø′peak = 45 – 14logPI (4 < PI < 50) 

Ø′peak = 26 – 3logPI (50 ≤ PI < 150) 

Tabel 2.3 Korelasi Nilai N-SPT Terhadap Nilai Ø (Look, 2007) 

Type Soil description Effective cohesion 

(kPa) 

Friction angle 

(degrees) 

Cohesive Soft - organic 5 - 10 10 - 20 

Soft – non organic 10 - 20 15 - 25 

Stiff 20 - 50 20 - 30 

Hard 50 - 100 25 - 30 

 

 

2.2.1.3 Korelasi Parameter Kekakuan Tanah (E dan  ) 
 

Modulus elastis tanah tak terdrainase (Eu) dari tanah kohesif ditentukan dari uji 

triaksial atau ditentukan secara empiris berdasarkan nilai kohesi, indeks plastisitas 

dan nilai OCR. Umumnya berkisar 200 – 400 dari nilai cu. Nilai parameter E’ dari 

tanah lempung didekati dengan menggunakan persamaan elastisitas dengan 

mengambil parameter modulus geser Gu = G’ dan υu = 0,5 yang menghasilkan 

persamaan: 

E’ = 2 3   (1 +  ′)    u 

Sehingga dengan memperkirakan nilai υ’ yang umumnya berkisar 0,2 – 0,35 maka 

nilai E’ dapat diperkirakan 
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Gambar 2.4 Korelasi Modulus Elastis untuk Tanah Lempung Berdasarkan Nilai 

PI dan OCR 
(Sumber : Corelations of Soil and Rock Properties in Geotechnical Engineering hal.77) 

Nilai Modulus Elastisitas untuk tanah pasiran dapat digunakan pendekatan 

empiris menurut Peck (1974) sebesar 800-1200 kali dari nilai N-SPT yang 

dinyatakan dalam satuan kPa. 

 
Angka poisson ditentukan berdasarkan tipikalnya, pada umumnya angka poisson 

tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sensitif terhadap hasil yang diperoleh. 

Penentuan parameter tanah dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, 

apabila tidak terdapat data laboratorium maka dapat digunakan dengan 

pendekatan metode empiris, angka poisson dapat ditentukan berdasarkan jenis 

tanahnya seperti yang ada pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.4 Hubungan Jenis Tanah dengan Angka Poisson (Das, 2002) 

Jenis tanah Angka Poisson 

Pasir lepas 

Pasir sedang 

Pasir padat 

0.2 – 0.4 

0.25 – 0.4 

0.3 – 0.45 

Pasir kelanauan 

Lempung lunak 

Lempung sedang 

0.2 – 0.4 

0.15 – 0.25 

0.2 – 0.5 
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2.2.2 Klasifikasi Fondasi 

 

Fondasi merupakan struktur bawah yang berfungsi untuk meletakkan bangunan 

diatas tanah dan meneruskan beban ke tanah dasar. Persyaratan umum yang harus 

dipenuhi oleh fondasi antara lain : 

1. Terhadap tanah dasar  

 Fondasi harus mampu mempunyai bentuk, ukuran dan struktur sedemikian 

rupa sehinga tanah dasar mampu memikul gaya-gaya yang bekerja. 

 Penurunan yang terjadi tidak boleh terlalu besar / tidak merata 

 Bangunan tidak boleh bergeser atau berguling 

2. Terhadap struktur fondasi itu sendiri 

 Struktur fondasi harus cukup kuat sehingga tidak pecah akibat gaya yang 

bekerja. 

 
Pemilihan jenis fondasi yang akan digunakan sebagai struktur bawah (sub 

structure) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi tanah dasar, beban 

yang diterima fondasi, peraturan yang berlaku, biaya, kemudahan pelaksanaannya 

dan sebagainya. Secara umum fondasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 

fondasi dalam (deep foundation) dan fondasi dangkal (shallow foundation). 

 
 

2.2.3 Fondasi Dangkal (Shallow Foundation) 

 

Fondasi dangkal adalah fondasi yang mendukung beban secar langsung dengan 

kedalaman Df/B   4, seperti : 

1. Fondasi telapak yaitu fondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom. 

2. Fondasi menerus yaitu jenis fondasi dangkal yang dipergunakan untuk 

mendukung beberapa kolom yang berjarak dekat sehingga bila dipakai 

fondasi telapak maka sisinya akan saling terimpit satu sama lainnya. 

3. Fondasi rakit yaitu fondasi dangkal yang digunakan untuk mendukung 

bangunan yang terletak pada tanah lunak. Fondasi ini memiliki susunan 

kolom-kolom yang jaraknya sedemikian dekat disemua arahnya, sehingga 

bila dipakai fondasi telapak, sisi-sisinya berhimpit satu sama lainnya. 
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2.2.4 Fondasi Dalam (Deep Foundation) 

 

Menurut Dr.Ir.L.D.Wesley dalam bukunya Mekanika Tanah 1, fondasi dalam 

seringkali diidentikkan sebagai fondasi tiang yaitu suatu struktur fondasi yang 

mampu menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan menyerap lenturan. 

Fondasi tiang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan 

pangkal tiang yang terdapat dibawah konstruksi dengan tumpuan fondasi. Untuk 

keperluan perencanaan, tiang dapat dibagi menjadi dua golongan : 

a. Tiang yang tertahan pada ujung (end bearing pile atau point bearing pile). 

Tiang semacam ini dimasukkan sampai lapisan tanah keras, sehingga daya 

dukung tanah untuk fondasi ini lebih ditekankan pada tahanan ujungnya. 

Untuk tiang tipe ini harus diperhatikan bahwa ujung tiang harus terletak pada 

lapisan keras. Lapisan keras ini boleh dari bahan apapun, meliputi lempung 

keras sampai batuan keras. 

b. Tiang yang tertahan oleh pelekatan antara tiang dengan tanah (friction pile) 

Kadang-kadang diketemukan keadaan tanah dengan lapisan keras sangat 

dalam sehingga pembuatan tiang sampai lapisan tersebut sukar dilaksanakan. 

Maka untuk menahan beban yang diterima tiang, mobilisasi tahanan sebagian 

besar ditimbulkan oleh gesekan antara tiang dengan tanah (skin friction). 

Tiang semacam ini disebut friction pile atau juga sering disebut sebagai tiang 

terapung (floating piles). 

 
 

2.2.5 Konstruksi Sarang Laba-Laba 

 

2.2.5.1 Tinjauan Umum 

 

Fondasi KSLL merupakan salah satu jenis fondasi dangkal dengan kombinasi 

konstruksi bangunan bawah konvensional yang didapat dari perpaduan fondasi 

pelat beton pipih menerus yang dibawahnya dilakukan oleh rib-rib tegak yang 

pipih tinggi dan sistem perbaikan tanah di antara rib-rib. Kombinasi tersebut 

menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga terbentuklah 

sebuah fondasi yang memiliki kekakuan (rigidity) jauh lebih tinggi dibandingkan 

sistem fondasi dangkal lainnya. Nama sarang Laba-Laba digunakan karena 

pembesian pelat fondasi di daerah kolom membentuk sarang Laba-Laba. Juga 
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bentuk jaringannya yang tarik-menarik bersifat monolit yaitu berada dalam satu 

kesatuan. Ini disebabkan pelat konstruksi didesain untuk multi fungsi, untuk 

septictank, bak reservoir, lantai, fondasi tangga, kolom praktis dan dinding. Rib-

rib pada KSLL berfungsi sebagai penyebar gaya-gaya yang bekerja atau tegangan 

yang bekerja pada kolom. Pasir atau pengisi tanah dipadatkan yang berfungsi 

untuk menjepit rib-rib konstruksi terhadap lipatan puntir. 

Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) ditemukan pada 1976 oleh Ir. Ryantori dan 

Sutjipto yang meraih hak paten nomor 7191 dan lisensi maupun pengembangan 

dipegang PT. Katama Suryabumi. 

 
Gambar 2.5 Fondasi Sarang Laba-Laba 

(Sumber : https://jowonews.com/2020/04/05/24920/) 

 

Konstruksi Sarang Laba-Laba terdiri dari dua bagian konstruksi, yaitu : 

1. Konstruksi beton 

a. Konstruksi beton fondasi KSLL berupa pelat pipih menerus yang 

dibawahnya dilakukan oleh rib-rib tegak yang pipih tapi tinggi. 

b. Ditinjau dari fungsinya, rib-rib tersebut ada 3 macam yaitu rib konstruksi, 

rib settlement dan rib pengaku. 

c. Bentuknya bisa digambarkan sebagai kotak raksasa yang terbalik 

(menghadap kebawah). 

d. Rib-rib tersebut disusun sedemikian rupa, sehingga denah atas membentuk 

petak-petak segitiga dengan hubungan yang kaku (rigid). 

https://jowonews.com/2020/04/05/24920/
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Gambar 2.6 Konstruksi Sarag Laba-Laba 

(Sumber : Buku Konstuksi Sarang Laba-Laba, 1984) 
 

Keterangan : 

1a – Pelat beton pipih menerus 

1b – Rib konstruksi 

1c – Rib settlement 

1d – Rib pembagi 

2a – Urugan pasir dipadatkan 

2b – Urugan tanah dipadatkan 

2c – Lapisan tanah asli yang ikut terpadatkan 

 

2. Perbaikan tanah/pasir 

a. Rongga yang ada diantara rib-rib atau dibawah pelat diisi dengan lapisan 

tanah/pasir yang memungkinkan untuk dipadatkan dengan sempurna. 

b. Untuk memperoleh hasil yang optimal maka pemadatan dilaksanakan lapis 

demi lapis dengan tebal tiap lapis tidak lebih dari 20 cm. 

Adanya perbaikan tanah yang dipadatkan dengan baik dapat membentuk lapisan 

tanah yang kuat seperti batu karang sehingga bisa memperkecil dimensi pelat serta 
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rib-ribnya. Sedangkan rib-rib pelat KSLL merupakan pelindung bagi perbaikan 

tanah yang sudah dipadatkan dengan baik. 

 
Pada dasarnya fondasi KSLL bertujuan untuk memperkaku sistem fondasi itu 

sendiri dengan cara berinteraksi dengan tanah pedukungnya. Seperti diketahui 

bahwa jika fondasi semakin fleksibel maka distribusi tegangan yang timbul akan 

semakin tidak merata, terjadi konsentrasi tegangan pada daerah terpusat. Dan 

sebaliknya jika fondasi semakin kaku maka distribusi tegangan akan semakin 

merata. Hal ini mempengaruhi kekuatan fondasi dalam hal penurunan fondasi. 

 
 

2.2.5.2 Keistimewaan Sistem Konstruksi dan Bentuk Fondasi KSLL 

 

Keistimewaan fondasi KSLL dapat dilihat dari aspek teknis, ekonomis dan dari 

segi pelaksanaan. 

 
Gambar 2.7 Pelat Pipih Menerus yang Dikakukan Oleh Rib Tegak, Pipih dan 

Tinggi di Bawahnya 
(Sumber : Buku Konstruksi Sarang Laba-Laba, 1984) 

 

Dengan :  

t = tebal pelat 

b = tebal rib 

h = tinggi rib 

te = tebal ekivalen 

tb = tebal volume penggunaan beton untuk fondasi KSLL, seandainya 

dinyatakan sebagai pelat menerus tanpa rib 

 
Bentuk pelat konstruksi seperti ini, dengan bahan yang relatif sedikt (tb) akan 

diperoleh pelat yang memiliki kekakuan/tebal ekivalen (te) yang tinggi. Pada 

umumnya te = 2,5 – 3,5, tb, dengan variasi tergantung desain. Bentuk 

ketebalan ekivalen tersebut tidk berbentuk merata, melainkan bergelombang. 
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Gambar 2.8 Tampak Denah, Potongan dan Diagram Penyebaran Beban dan 

Kekakuan Eivalen pada Fondasi KSLL 
(Sumber : Buku Konstruksi Sarang Laba-Laba 1984) 

 

1. Aspek teknis 

a. Pembesian pada rib dan pelat cukup dengan pembesian minimum. 

b. Ketahanan terhadap differential settlement yang tinggi karena bekerjanya 

tegangan akibat beban sudah merata di lapisan tanah pendukung. Hal ini 

juga disebabkan oleh penyusunan rib yang sedemikian rupa sehingga 

membagi luasan fondasi KSLL menjadi petak-petak yang masing-masing 

luasnya tidak lebih dari 200 m
2
 sehingga fondasi KSLL memiliki 

ketahanan tinggi terhadap differential settlement. 

c. Total settlement menjadi lebih kecil karena meningkatnya kepadatan pada 

lapisan tanah pendukung di bawah KSLL akibat pengaruh pemadatan yang 

efektif pada lapisan tanah perbaikan di dalam KSLL serta bekerjanya 

tegangan geser pada rib terluar dari KSLL. 

d. Ketahanan terhadap gempa menjadi lebih tinggi sebab KSLL merupakan 

suatu konstruksi yang monolit dan kaku. 
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e. Perbaikan tanah di dalam KSLL memiliki kestabilan yang bersifat 

permanen karena adanya perlindungan dari rib-rib KSLL. 

f. KSLL juga dapat menggantikan fungsi dari berbagai konstruksi selain 

fungsinya sebagai fondasi, antara lain : 

 Sebagai fondasi kolom, dinding dan tangga 

 Sebagai sloof/balok-balok pengaku 

 Sebagai konstruksi pelat lantai (dasar) 

 Urugan/perbaikan tanah dengan pemadatan tanah 

 Dinding penahan urugan di bawah lantai 

 Konstruksi pengaman terhadap kestabilan (kepadatan) perbaikan tanah 

yang ada di bawah lantai 

 Pasangan dan plesteran tembok di bawah lantai dasar 

 Kolom di bawah peil lantai dasar 

 Septic tank dan resapan 

 Bak reservoir (bila diperlukan) 

 Pelebaran KSLL terhadap luas lantai dasar dapat diatur sedemikian 

rupa, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai trotoar atau tempat parkir. 

2. Aspek Ekonomis 

Dibandingkan dengan sistem fondasi lain, KSLL dapat menekan biaya yang 

cukup besar. Secara umum diperoleh penghematan sebesar : 

a.  30 % untuk bangunan 3 - 8 lantai 

b.  20 % untuk bangunan 2 lantai 

c.  30 % untuk bangunan gudang-gudang Kelas I 

3. Segi Pelaksanaan 

a. Karena bentuk dan sistem konstruksi sederhana, dimungkinkan untuk 

dilaksanakan dengan peralatan sederhana dan tidak menuntut keahlian 

yang tinggi. 

b. Pelaksanaan lebih cepat dibandingkan dengan sistem fondasi lainnya. 
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2.2.5.3 Pengaruh Kekakuan Ekivalen dan Letak di Sisi Atas Rib pada 

Fondasi KSLL Terhadap Proses Penyebaran Beban 

 

 
Gambar 2.9 Perbandingan Proses Penyebaran Beban 

(Sumber : Buku Konstruksi Sarang Laba-Laba, 1984) 

 

Proses penyebaran beban pada fondasi KSLL pada Gambar 2.6 di atas, kiranya 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Terdapat beban P1 dan P2 pada kolom 

 Melalui tulangan melingkar yang terdapat di sekeliling kolom, beban P1 dan 

P2 disebarkan ke fondasi KSLL (rib beton dan tanah yang dipadatkan) 

Beban lalu diteruskan ke tanah dasar dengan sudut penyebaran beban sebesar 45
0
 . 

Pada Gambar 2.9, beban P1 dan P2 diuraikan menjadi beban yang nilainya lebih 

kecil dan tersebar secara merata untuk melawan tekanan tanah w. 

 
 

2.2.6 Analisa dan Perencangan Struktur Bawah 

 

2.2.6.1 Daya Dukung Tanah 

 

Daya dukung tanah (bearing capacity) adalah kemampuan tanah untuk 

mendukung beban baik dari segi struktur fondasi maupun bangunan di atasnya 

tanpa terjadi keruntuhan geser. Daya dukung batas (ultimate bearing capacity) 

adalah daya dukung terbesar dari tanah. Daya dukung ini merupakan kemampuan 
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tanah untuk mendukung beban dengan asumsi tanah mulai mengalami 

keruntuhan. Besar daya dukung yang diijinkan sama dengan daya dukung batas 

dibagi angka keamanan : 

qu = 
 
ult

  
 

dengan nilai SF berkisar antara 1.5 – 3.0 

 
Kapasitas daya dukung tanah dasar dipengaruhi oleh parameter Ø, c dan γ serta 

bentuk alas fondasi. Terdapat berbagai metode untuk menghitung kapasitas 

dukung tanah dasar diantaranya : 

1. Daya dukung fondasi dangkal menurut Terzaghi 

Terzaghi (1943), memberikan beberapa rumus sesuai dengan bentuk geometri 

fondasi tersebut. Rumus-rumus yang dimaksud antara lain: 

a. Untuk tanah dengan keruntuhan geser umum (general shear failure) : 

 Fondasi menerus dengan lebar B 

qu = c Nc + q Nq + 0.5   B Ny 

 Fondasi bujur sangkar dengan sisi B 

qu = 1.3 c Nc + q Nq + 0.4   B Ny 

 Fondasi lingkaran dengan jari-jari B 

qu = 1.3 c Nc + q Nq + 0.3   B Ny 

 Fondasi segi empat (B x L) 

qu = c Nc (1 + 0.3 B/L) + q Nq + 0.5   B Ny (1 – 0.2 B/L) 

dengan : 

qu = Kapasitas dukung maksimum (kN/m
2
) 

  = Berat isi tanah (kN/m
3
) 

c = Kohesi tanah (kN/m
2
) 

Ø = Sudut geser dalam (
o
) 

B = Lebar alas fondasi (R = jari-jari untuk fondasi lingkaran) (m) 

L = Panjang Fondasi (L   B) 

q =   . Df = Effective Overburden Pressure (kN/m
2
) 

Df = Kedalaman fondasi (m) 

Nc, Nq, Ny =  Faktor-faktor kapasitas daya dukung Terzaghi yang dapat 

ditentukan dengan memakai rumus-rumus berikut : 
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Nc = cot   
e
2  

3 
 
 - 
 
2
  tan  

2 cos2 
 

 
   

 

2
 
   

Nq = 
e
2 
3 
 
 - 
 
2
  tan  

2cos2  5  
 

2
 
  

Ny = 
1

2
  

Kpy

cos2 
 - 1  tan   

b. Untuk tanah dengan keruntuhan geser setempat (local shear failure) : 

 Fondasi menerus dengan lebar B 

qu = c’ Nc + q Nq + 0.5   B Ny 

 Fondasi bujur sangkar dengan sisi B 

qu = 1.3 c’ Nc + q Nq + 0.4   B Ny 

 Fondasi lingkaran dengan jari-jari R 

qu = 1.3 c’ Nc + q Nq + 0.3   B Ny 

 Fondasi segi empat (B x L) 

qu = c Nc (1 + 0.3 B/L) + q Nq + 0.5   B Ny (1 – 0.2 B/L) 

 
Jika harga c diganti c′ = 2/3.c dan harga Ø diganti Ø′ = tan

-1
 (2/3.tan Ø), 

maka dari nilai c′ dan Ø′ didapatkan faktor-faktor daya dukung untuk 

kondisi keruntuhan lokal: N′c, N′q, N′γ. 

 
2. Daya dukung fondasi dangkal menurut Meyerhof’s 

Persamaan daya dukung yang sudah dijelaskan di atas hanya untuk fondasi 

menerus, bujur sangkar, dan lingkaran saja. Persamaan-persamaan tersebut 

tidak mengakomodasi fondasi persegi panjang (0<B/L<1). Persamaan-

persamaan tersebut juga tidak memperhitungkan tahanan geser sepanjang 

bidang keruntuhan pada tanah di atas dasar fondasi. Posisi beban fondasi 

dapat pula miring. Untuk mengakomodasi berbagai kekurangan-kekurangan 

ini, Meyerhof (1963) merekomendasikan persamaan sebagai berikut: 

qu = c.Nc.Fcs.Fcd.Fci + q.Nq.Fqs.Fqd.Fqi + 
1
/2.γ.B.Nγ.Fγs.Fγd.Fγi 

dengan : 

qu = Kapasitas dukung maksimum (kN/m
2
) 

c = Kohesi tanah (kN/m
2
) 
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q = Tegangan efektif pada level dasar fondasi (kN/m
2
) 

  = Berat volume tanah (kN/m
3
) 

B = Lebar fondasi/diameter pada fondasi lingkaran (m) 

Fcs, Fqs, Fγs = Faktor bentuk 

Fcd, Fqd, Fγd = Faktor kedalaman 

Fci, Fqi, Fγi = Faktor kemiringan beban 

Nc, Nq, Nγ = Faktor daya dukung 

Nc = (Nq + 1) cot  

Nq = tan
2
 (45 + 

 

2
 ) e

.tan 
 

Nγ = 2(Nq + 1) tan  

Tabel 2.5 Faktor bentuk, kedalaman, dan kemiringan beban untuk persamaan 

umum daya dukung fondasi dangkal. 

Faktor Persamaan Referensi 

Bentuk 

Fcs = 1 +  
B

 
  

N 

Nc
  

Fqs = 1 +  
B

 
  tan ’ 

Fγs = 1 – 0.4   
B

 
  

 
 

DeBeer (1970) 

Kedalaman 

  

 
   1 

Untuk  = 0 

Fcd = 1 + 0.4  
Df

B
  

Fqd = 1 

Fγd = 1 

Untuk ’ > 0 

Fcd = Fqd –  
1 -   d

Nc tan   
  

Fqd = 1 + 2 tan ’ (1 – sin ’)
2
  
Df

B
  

Fγd = 1 
  

 
 > 1 

Untuk  = 0 

Fcd = 1 + 0.4 tan
-1

  
Df

B
  

Fqd = 1 

Fγd = 1 

Untuk ’ > 0 

Fcd = Fqd –  
1 -   d

Nc tan   
  

Fqd = 1 + 2 tan ’ (1 – sin ’)
2
 tan

-1 
Df

B
  

Fγd = 1 

 

 

Hansen (1970) 
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Inklinasi 

Fci = Fqi =  1 - 
 
o

 0
o 

2

 

Fγi =   1 - 
 
o

  
 
2

 

Jika beban berada pada keadaan vertikal 

maka, Fci, Fqi, Fγi = 1 

 

Meyerhof 

(1963); Hana 

dan Mayerhoff 

(1981) 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya daya dukung ialah : 

 Kedalaman fondasi 

 Lebar / alas fondasi 

 Berat satuan tanah (bila tanah terendam γ berkurang, maka daya dukung 

berkurang) 

 Apabila sudut geser dalam (Ø), kohesi (c) dan kedalaman (Df) makin 

besar, maka makin tinggi daya dukungnya. 

 
 

2.2.6.2 Pengaruh Muka Air Tanah 

 

 
Gambar 2.10 Perubahan Kapasitas Dukung Adanya Beda Tinggi Muka Air 

Tanah 
(Sumber : Principles of Foundation Engineering, 8th Edition Hal. 167) 

 

1. Kasus I 

Jika muka air tanah terletak pada 0 ≤ D1 ≤ Df, faktor q pada rumus daya 

dukung fondasi dihitung dengan persamaan berikut : 

q = effective surcharge = D1γ   D2(γsat – γw) 

dengan : 

γsat = Berat volume tanah jenuh 

γw = Berat volume air 
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Parameter γ pada suku terakhir persamaan daya dukung diganti dengan : 

γ′ = γsat – γw 

2. Kasus II 

Jika muka air tanah terletak pada 0 ≤ d ≤ B, faktor   pada rumus daya dukung 

fondasi dihitung dengan persamaan berikut : 

  = γ.Df 

Parameter γ pada suku terakhir persamaan daya dukung diganti dengan : 

γ  = γ′   
d

B
 (γ - γ′) 

Modifikasi diatas didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada gaya rembesan 

(seepage) pada tanah. 

3. Kasus III 

Jika muka air tanah terletak pada d ≥ B, maka air tanah tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap daya dukung fondasi. 

 
 

2.2.6.3 Daya Dukung Ijin 

 

Daya dukung ijin adalah beban per satuan luas yang diijinkan untuk dibebankan 

pada tanah di bawah fondasi, agar kemungkinan terjadinya keruntuhan dapat 

dihindari. Beban tersebut termasuk beban mati dan beban hidup diatas permukaan 

tanah, berat fondasi itu sendiri dan berat tanah yang terletak tepat diatas fondasi. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung daya dukung ijin adalah sebagai 

berikut : 

Qijin = 
 
u

  
 

dengan : 

qu = Kapasitas dukung maksimum (kN/m
2
) 

SF = Safety factor/angka keamanan 

 
Pada umumnya angka keamanan besarnya sekitar 3, digunakan untuk menghitung 

daya dukung yang diijinkan untuk tanah di bawah fondasi. Hal ini dilakukan 

mengingat bahwa dalam keadaan yang sesungguhnya tanah tidak homogen dan 

tidak isotropis sehingga pada saat mengevaluasi parameter-parameter dasar dari 

kekuatan geser tanah ini kita menemukan banyak ketidakpastian. 
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2.2.6.4 Penurunan / Settlement 

 

Penurunan tanah merupakan peristiwa yang menyebabkan pemampatan akibat 

penambahan beban yang ada di atas permukaan tanah yang disebabkan oleh 

deformasi partikel tanah, keluarnya air pori dan relokasi partikel tanah yang 

bersifat plastis. Pada dunia konstruksi penurunan ini terdiri menjadi 3 tahapan 

yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

ST = SE + SC + SS 

 

dengan : 

ST = Penurunan Total 

SE = Penurunan Elastik 

SC = Penurunan Konsolidasi 

SS = Penurunan Sekuder 

 
1. Penurunan seketika / immediately settlement 

Penurunan seketika adalah penurunan yang langsung terjadi begitu 

pembebanan bekerja atau dilaksanakan, biasanya terjadi berkisar antara 0 – 7 

hari dan terjadi pada tanah lanau, pasir dan tanah liat yang mempunyai derajat 

kejenuhan (Sr %) < 90%. 

 
Rumus penurunan seketika/Immediately Settlement dikembangkan 

berdasarkan teori elastis dari Timoshenko dan Goodier ( 1951 ), sebagai 

berikut : 

Si = q.B 
1 -  2

Es
 Iw 

dengan : 

q = Besarnya tegangan kontak 

B = Lebar fondasi 

Iw = Faktor pengaruh yang tergantung dari bentuk fondasi dan kekakuan 

fondasi 

  = Angka poisson ratio 

Es = Sifat elastisitas tanah 
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Tabel 2.6 Faktor Pengaruh yang Tergantung dari Bentuk Fondasi dan 

Kekakuan Fondasi (Iw) (Rekayas Fondasi II, Penerbit Gunadarma, 

Hal 50) 

 Flexible Rigid 

Shape Center Average Iw Im 

Cicle 1.0 0.04 0.085 0.88 6.0 

Square 1.12 0.56 0.95 0.82 3.7 

Rectangle : 

L/B = 0.2 

0.5 

1.5 

2.0 

5.0 

10.0 

100.0 

 

- 

- 

1.36 

1.53 

2.10 

2.54 

4.01 

 

- 

- 

0.68 

0.77 

1.05 

1.27 

2.00 

 

- 

- 

1.15 

1.30 

1.83 

2.25 

3.69 

 

- 

- 

1.06 

1.20 

1.70 

2.10 

3.40 

 

2.29 

3.33 

4.12 

4.38 

4.82 

4.93 

5.00 

 

Tabel 2.7 Angka Poisson Ratio ( ) Menurut Jenis Tanah (Rekayasa Fundasi 

II, Penerbit Gunadarma, hal 50) 

Type of soil   

Clay saturated 0,4 – 0,5 

Clay unsaturated 0,1 – 0,3 

Silt 0,2 – 0,3 

Sand (dense) 

Coarse (Void ratio = 0,4 – 0,7) 

Fined-grained (void ratio = 0,4 – 0,7 ) 

0,2 – 0,4 

0,15 

0,25 

Rock 0,1 – 0,3 

(depends somewhat on type of rock) 

Loess 0,36 

Conerate 0,15 

 

Tabel 2.8 Nilai Sifat Elastisitas Tanah (Es) Menurut Jenis Tanah (Rakayasa 

Fundasi II, Penerbit Gunadarma, hal 51) 

Soil 
Es 

ksf MPa 

Clay :Very soft 

Soft 

Medium 

Hard 

50 – 250 

100 – 500 

300 – 1000 

1000 - 2000 

2 – 15 

5 – 25 

15 – 20 

50 - 100 

Sandy 500 - 5000 25 - 250 

Glacial till : Loose 

Dense 

Very dense 

Looss 

200 – 3200 

3000 – 15000 

10000 – 30000 

300 - 1200 

10- 153 

144 – 720 

478 – 1440 

14 - 57 

Sand : Silty 

Loose 

Dense 

150 – 450 

200 – 500 

1000 - 1700 

7 – 21 

10 – 24 

48 - 81 

Sand and Gravel : Loose 1000 – 3000 48 – 144 
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Dense 2000 – 4000 96 - 192 

Shale 3000 - 3000000 144 - 14400 

Silt 40 - 400 2 - 20 

 

2. Penurunan Konsolidasi / Consolidation Settlement 

Yaitu penurunan yang diakibatkan keluarnya air dalam pori tanah akibat 

beban yang bekerja pada fondasi, besarnya ditentukan oleh waktu 

pembebanan dan terjadi pada tanah jenuh (Sr = 100%), mendekati jenuh (Sr = 

90%-100%) atau pada tanah berbutir halus (K  10-6 m/s). Terzaghi (1925) 

memperkenalkan teori konsolidasi satu arah (one way) untuk tanah lempung 

jenuh air. Teori ini menyajikan cara penentuan distribusi kelebihan tekanan 

hidrostatis dalam lapisan yang sedang mengalami konsolidasi pada 

sembarang waktu setelah bekerjanya beban. Beberapa asumsi dasar dalam 

analisis konsolidasi satu arah antara lain : 

 tanah bersifat homogen 

 derajat kejenuhan tanah 100 % (jenuh sempurna) 

 partikel / butiran tanah dan air bersifat inkompresibel (tak termampatkan) 

 arah pemampatan dan aliran air pori terjadi hanya dalam arah vertikal 

 
Penurunan konsolidasi yang terjadi dibagi dua, yaitu : 

a. Penurunan konsolidasi primer 

Sc = 
 c c

1   e0
 log 

p0    pa 

p0
   (Normally Consolidated) 

Jika P0 + pav < p’c 

Sc = 
 s c

1   e0
 log 

p0    pa 

p0
    (Over Consolidated) 

Jika P0 < P’c< pav + P0 

Sc = 
 s c

1   e0
 log 

P c

p0
 + 

 c c

1   e0
 log 

p0    pa 

P c
   (OC-NC) 

dengan : 

P0 = Tekanan efektif akibat beban sendiri (kN/m
2
) 

pav = Tekanan akibat tambahan beban diatas lapisan kompresibel 

(kN/m
2
) 

E0 = Angka pori 
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Cc = Compression index 

P’c = Tekanan Prakonsolidasi (kN/m
2
) 

Hc = Tebal lapisan tanah (m) 

 

b. Penurunan konsolidasi sekunder 

Pada akhir waktu konsolidasi primer (setelah selesai tahap disipasi dari 

tekanan air pori) penurunan tanah masih tetap terjadi sebagai akibat 

penyesuaian yang bersifat plastis dari butir butir tanah, tahap ini 

dinamakan sebagai tahap penurunan konsolidasi sekunder. 

 
Gambar 2.11 Variasi Nilai Angka Pori dengan Log Waktu untuk 

Penambahan Beban 
(Sumber : Principles of Geotechnical Engineering, 9th Edition Hal. 432) 

 

Dari gambar diatas indeks pemampatan sekunder dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

C = 
 e

log t2 – log t1
 = 

 e

log  
t2
t1
 
 

dengan : 

C = Indeks pemampatan sekunder 

e = Perubahan angka pori 

t2, t1 = Waktu (s) 

Nilai penurunan konsolidasi sekunder dapat dihitung sebagai : 

Sc(s) = C’. Hc. log (t2/t1) 

dengan : 

C’ = Cα/(1 + ep) 

ep = angka pori pada akhir konsolidasi primer 

Hc = Tebal lapisan tanah lunak (m) 
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Mesri (1 73) mengkorelasikan  α′ dengan kadar air alami (ω) dari 

beberapa tanah, darisana didapatkan persamaan: 

Cα′ ≈ 0,0001ω 

Mesri dan Godlewski (1 77) menyusun nilai dari  α/ c ( c = indeks 

pemampatan). Berdasarkan hasil susunan mereka, dapat disimpulkan 

bahwa: 

Cα/Cc ≈ 0,0  ± 0,01 (Untuk lempung anorganik dan lanau) 

Cα/Cc ≈ 0,05 ± 0,01 (Untuk lempung organik dan lanau) 

Cα/Cc ≈ 0,0075 ± 0,01 (Untuk Gambut) 

 

 

2.2.6.5 Perancangan Struktur Bawah 

 

Struktur bawah atau sub structure mempunyai fungsi meneruskan beban kedalam 

tanah pendukung. Perancangannya harus benar-benar optimal, sehingga 

keseimbangan struktur secara keseluruhan dapat terjamin dengan baik sekaligus 

ekonomis. Selain itu beban seluruh struktur harus dapat ditahan oleh lapisan tanah 

yang kuat agar tidak terjadi penurunan diluar batas ketentuan yang dapat 

menyebabkan kegagalan struktur. Oleh karena itu, pemilihan sistem struktur 

merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut faktor resiko dan efisiensi 

kerja baik waktu maupun biaya. 

 
Suatu bangunan yang didirikan di atas tanah akan berdiri tegak kalau tanah dasar 

di bawahnya cukup kuat untuk mendukungnya. Beban bangunan akan 

dilimpahkan kepada tanah dasar melalui fondasi. Karena itu, letak fondasi harus 

cukup kokoh di dalam tanah dasar. Untuk itu, jenis fondasi harus dipilih sesuai 

dengan kondisi tanahnya, sedangkan konstruksi fondasi itu sendiri harus cukup 

kokoh untuk menerima beban dan melimpahkannya ke tanah dasar. Sebelum 

menentukan jenis fondasi maka terlebih dahulu diadakan penyelidikan tanah 

untuk menentukan kekuatan daya dukung tanah. 

 
Yang termasuk perancangan sub struktur dalam proyek ini adalah : 

1. Perancangan Fondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba 

Fondasi berfungsi menyalurkan semua beban yang bekerja pada struktur ke 

dalam tanah, yaitu sampai kedalaman tertentu yang mampu menerima beban 



 

32 
 

tanpa mengalami deformasi yang membahayakan bangunan. Ada beberapa 

faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis fondasi yang akan 

digunakan, antara lain : 

 Beban yang bekerja pada bangunan 

 Kondisi tanah di bawah bangunan 

 Faktor ekonomi 

 Peralatan dan teknologi yang tersedia 

 
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas baik yang 

sifatnya teknis maupun non teknis, maka digunakan fondasi Konstruksi 

Sarang Laba-Laba yang memadai untuk mendukung beban yang telah 

direncanakan, tetapi juga ekonomis dan mudah untuk dilaksanakan serta tidak 

menimbulkan banyak dampak yang merugikan lingkungan sekitar. 

 
Adapun bagian dari Konstruksi Sarang Laba-Laba adalah sebagai berikut : 

 Rib Settlement, merupakan rib utama yang memiliki dimensi paling besar 

dan diasumsikan akan menerima beban paling besar, terletak pada tepi 

bangunan serta pada bentang-bentang utama. 

 Rib Konstruksi, memiliki dimensi penampang yang bervariasi. Rib ini 

membentuk diagonal ruang pada pertemuan antar rib pembagi, dan antara 

rib pembagi dengan rib settlement. 

 Rib Konstruksi Bervoute, dibuat membentuk sudut 45° tehadap arah 

vertikal rib settlement pada sudut tegak lurus pertemuan antar rib 

settlement dan pada perpanjangan rib pembagi yang tegak lurus dengan rib 

settlement pada sisi dalam atau luar rib settlement. 

 Rib Pembagi, rib ini dibuat mengikuti denah ruangan dari bangunan yang 

dibuat dengan fungsi untuk mendukung dalam beban diatasnya. 

 Pelat Penutup, Pelat ini dibuat menutupi seluruh permukaan lantai dasar. 

Pelat penutup ini berfungsi untuk menyebarkan beban yang diterimanya 

dari kolom ke seluruh rib dan tanah urug di dalamnya. 
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2. Perancangan pekerjaan urugan dan pemadatan 

Dalam fondasi KSLL setelah rib dikerjakan selanjutnya dilakukan pekerjaan 

pengurugan. Pengurugan dengan tanah dan sirtu dilakukan pada lubang bekas 

galian rib anti penurunan (rib settlement) bagian bawah sampai rata dibawah 

rib konstruksi atau pembagi. Pengurugan dilanjutkan pada lubang atau rongga 

antar rib sampai di bawah lapisan urugan pasir lalu diatasnya diurug dengan 

urugan pasir atau sirtu. 

 
Urugan tanah menggunakan tanah bekas galian atau tanah yang dari luar yang 

tidak mengandung bahan organik. Urugan dipadatkan lapis demi lapis dengan 

tamping rammer, setiap lapisan tidak boleh lebih tebal dari 20 cm. Pada 

umumnya 2 s/d 3 lapis teratas harus melampaui batas 90% atau 95% 

kepadatan maksimum (standard proctor). 

 
 

2.2.7 Perhitungan Konstruksi Sarang Laba-Laba 

 

2.2.7.1 Ketebalan Ekivalen pada KSLL 

 

Didalam perhitungan tebal ekivalen Konstruksi Sarang Laba-Laba pengaruh dari 

perbaikan tanah = 0 

 
Gambar 2.12 Jari-jari Pengaruh 

(Sumber : Haryono, 2007) 

Statis momen terhadap sisi atas : 

y = 
 . t2    b hk

2
 - t2 

2 . t    b h
k - t 

  

Ix = 
1

12
  2 .   te

3   
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te =  
12.I 

2 . 

3
  

dengan : 

R > 0.5a1 

a1 = Lebar kolom 

untuk R   0.5a1, te = hk 

 

 

2.2.7.2 Perkiraan Daya Dukung Tanah 

 

Untuk Konstruksi Sarang Laba-Laba, perkiraan kapasitas daya dukung tanah 

ditentukan berdasarkan perumusan : 

qa (KSLL) = qa (fondasi dangkal) 

dengan : 

qa (fondasi rakit) = 
 ult

n
 (n = angka keamanan = 2,5 - 3) 

qu = c.Nc.Fcs.Fcd.Fci + q.Nq.Fqs.Fqd.Fqi + 
1
/2.γ.B.Nγ.Fγs.Fγd.Fγi 

dengan : 

qu = Kapasitas dukung maksimum (kN/m
2
) 

c = Kohesi tanah (kN/m
2
) 

q = Tegangan efektif pada level dasar fondasi (kN/m
2
) 

  = Berat volume tanah (kN/m
3
) 

B = Lebar fondasi/diameter pada fondasi lingkaran (m) 

Fcs, Fqs, Fγs = Faktor bentuk 

Fcd, Fqd, Fγd = Faktor kedalaman 

Fci, Fqi, Fγi = Faktor kemiringan beban 

Nc, Nq, Nγ = Faktor daya dukung 
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2.2.7.3 Perhitungan Tegangan Tanah Maksimum yang Terjadi 

 

Tegangan Tanah Maksimum dihitung dengan rumus : 

qo = R 
1

A
 ±

 e 
 

I 
 ±

ey
y

 I 
  

dengan : 

R = ∑P = Resultante dari gaya-gaya vertical dari beban-beban kolom dan 

beban-beban dinding diatas KSLL. 

A = Luasan KSLL 

Ix,Iy = Momen inersia dari luasan KSLL terhadap sumbu x dan y 

Ix = 
 B3

12
  Iy = 

B 3

12
 

ex,ey = Eksentrisitas dari gaya-gaya vertical terhadap titik pusat luasan fondasi 

x,y = Koordinat dari titik, dengan tegangan tanah ditinjau 

 

 

2.2.7.4 Perhitungan Rib Konstruksi 

 

1) Asumsi 

a. Tebal ekivalen maksimum diambil : 

te (maks) = 0.7 hk 

hk = tinggi rib konstruksi 

b. Proses penyebaran beban dimulai dari ketinggian te diatas pelat KSLL 

c. Sudut penyebaran beban = 45° 

d. Penyebaran beban dianggap sudah merata pada jarak 0,50 m dibawah rib 

konstruksi. 

e. Diagram penyebaran beban membentuk limas terpancung 

2) Perhitungan rib konstruksi (hk) 

a,b = lebar kolom (meter) 

F = luas daerah penyebaran beban  

 = (a + 3,4 hk + 1) (b + 3,4 hk + 1) 

Keseimbangan beban : 

P = F.q0 = q0 (a + 3,4 hk + 1) (b + 3,4 hk + 1) 

qo = Tegangan yang bekerja pada lapisan tanah yang ditinjau 

qa = Tegangan ijin 
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Untuk qo = qa, maka : 

P = F.qa 

 = qa (a + 3,4 hki + 1) (b + 3,4 hki + 1) 

 

Dari persamaan di atas akan didapatkan hki atau tinggi rib konstruksi ideal di 

mana beban terdistribusi habis. Untuk memperoleh desain yang ekonomis 

atau menggunakan pembesian minimum, ditentukan : 

hk = 0,8 hki 

maka, q0 = 
P

 a   3. hki   1  b   3. hki   1 
 

           P1 = qa (a + 3,4 hk + 1) (b + 3,4 hk + 1) 

dengan : 

P1 = sebagian dari beban yang terdistribusi habis 

Ps = P - P1 

Ps = Psisa 

 
Gambar 2.13 Luasan Daerah Penyebaran Beban Sebelum memikul Momen 

(Sumber : Haryono, 2007) 

 

c) Dimensi dan penulangan rib konstruksi 

Luas penyebaran F1 = 
P

 
a
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Gambar 2.14 Luasan Daerah Penyebaran Beban setelah Memikul Momen 

(Sumber : Haryono, 2007) 

 

P = qa (a + 3,4hk + 2c + 1)(b + 3,4hk + 2c + 1) 

Dari persamaan diatas didapat c : 

c = lebar beban yang dianggap memikul momen 

M = 
P

n
 . 

1

2
 c 

Dengan, n = jumlah rib (pada umumnya 8) 

Dengan momen tersebut, biasanya didapat pembesian minimum 

 

 

2.2.7.5 Perhitungan Pelat 

 

 
Gambar 2.15 Pembebanan Lajur pada Pelat selebar C 

(Sumber : Haryono, 2007) 

 Beban yang diperhitungkan = qa 

 Lebar pelat yang ditinjau = c 

 Bentang pelat = jarak antar rib 
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 Dengan pembebanan lajur (sebesar c), akan diperoleh dimensi dan pembesian 

pelat yang minimum 

 
 

2.2.7.6 Kontrol KSLL 

 

1. Kontrol pons (geser) 

a) Asumsi 

 Dalam perhitungan kontrol terhadap pons, yang diperhitungkan hanya 

kekuatan konstruksi betonnya saja. 

 Bidang geser (pons) berada pada jarak 0,7 hk dari sisi luar kolom. 

b) Perhitungan 

Fgeser(pons) = n.hk.b + (a + b + 2.8 hk) 2t;            kontrol : Ft   p 

t = tebal pelat 

 

 


