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 Pondasi berfungsi untuk memindahkan beban-beban 

pada struktur atas ke tanah dasar. 

 Fungsi ini berlaku secara baik bila kestabilan pondasi 

terhadap guling, geser, penurunan, dan daya 

dukung tanah terpenuhi.  

 Jenis-Jenis Pondasi: 

1.Pondasi dangkal: pondasi yang diletakkan langsung di atas lapisan 

tanah pendukungnya 

2.Pondasi dalam: pondasi yang mempunyai lapisan penghubung 

sebelum pondasi tersebut mencapai lapisan tanah pendukungnya  



 Jenis-jenis pondasi yang termasuk pondasi dangkal adalah : 

1. Pondasi telapak setempat, berupa pelat segiempat, atau 

bujursangkar, atau lingkaran yang menahan kolom tunggal. 

2. Pondasi telapak gabungan, berupa pelat segiempat yang 

lebih panjang, yang menahan dua atau beberapa kolom 

tunggal. 

3. Pondasi dinding, merupakan pondasi lajur menerus yang 

memikul dinding struktur. 



 Jenis-jenis pondasi yang termasuk pondasi dangkal adalah : 

4. Pondasi kantilever, merupakan dua buah pondasi yang 

digabungkan oleh balok dengan beban-beban kolom tunggal 

pada masing-masing pusat dari bagian pondasi ini. 

5. Pondasi terapung (raft foundation), berupa pelat tebal 

yang  menahan keseluruhan struktur. Pondasi ini biasanya 

digunakan pada daerah tanah lunak guna menghindari 

perbedaan penurunan. 



 Pondasi dangkal biasanya digunakan bila lapisan 
tanah keras mempunyai kedalaman (H) ≤ 2 
meter. 

 







 Pondasi dalam biasanya digunakan bila lapisan tanah 

keras mempunyai kedalaman (H) > 2 meter. 

 

 Jenis-jenis pondasi dalam: 

1. Pondasi bor, berupa sumuran yang dibor ke dalam 

tanah dan diisi dengan beton. Sumuran ini dibuat cukup 

dalam hingga mencapai lapisan tanah keras, sesuai 

beban yang bekerja. 

2. Pondasi tiang pancang, berupa tiang beton bertulang 

yang dipancangkan ke dalam tanah hingga mencapai 

lapisan tanah keras. 

 



 Tekanan tanah gross dan net; 

 (a) Tekanan tanah gross; 

 (b) Tekanan tanah net 







1. Tentukan ketebalan tapak (trial) 

2. Hitung daya dukung tanah netto 

3. Hitung kebutuhan luasan tapak 

4. Hitung tekanan tanah efektif pada tapak 

5. Periksa ketahanan tapak terhadap geser satu arah 

6. Periksa ketahanan tapak terhadap geser dua arah 

7. Hitung kebutuhan tulangan lentur 



 Harus dianalisis dua 
jenis perilaku geser 
(Satu dan Dua Arah) 

 Geser balok, VU1 
(satu Arah) 

 L = Panjang tapak 

 d = Tinggi efektif 
tapak 

 a = lebar kolom 



L/2 – a/2 - d 



 Vu < f(Vc +Vs) 

 

 SNI 11.2.1.1 

 Sesuai dengan 
analisis geser 
pada balok 

   

 Vs = 0 (tanpa 
tulangan geser) 



 Penampang kritis berjarak d/2 
dari muka kolom 

 Vc nilai terkecil dari tiga 
persamaan SNI 

 SNI 11.11.2.1 

 bc= rasio sisi terpanjang terhadap sisi  
terpendek kolom 

 b0 = keliling penampang kritis 

 as = 40 kolom interior, 30 kolom tepi, 20 kolom 
sudut 



Diketahui: 

 Hasil analisis struktur dari suatu kolom interior, 
berukuran 500mm x 500mm, diperoleh:  
◦ PDL = 750 kN, 

◦ PLL = 500 kN 

 Kuat tekan karakteristik beton = 25 MPa 

 Daya dukung tanah (σt)= 250 kPa 

 Kedalaman tanah keras 2 m 

 Berat isi tanah (γt)= 15 kN/m3 

 Hitung dimensi dan penulangan pondasi telapak 
yang diperlukan untuk menahan beban yang 
bekerja pada kolom tersebut 



 Dicoba tebal tapak efektif (d) = 500 mm 

 

 Hitung daya dukung netto tanah: 

 σnet = σt - pc – pt 

 σnet = 250 kPa – (24 kN/m3x0,5m) –    

           (15kN/m3x1,5m) 

 σnet = 215,5 kPa 



 Hitung kebutuhan luasan telapak pondasi 

 

 

 

 Tentukan dimensi telapak 

 Dicoba tapak persegi berukuran 2,5m x 
2,5m 

 Af = 6,25 m2 > Amin = 5,801 m2 



 Hitung tekanan tanah efektif pada tapak 
karena beban sentris 









 Kontrol kekuatan geser 2 arah pondasi 
tapak 

 Berdasarkan 3 persamaan untuk 
menghitung kekuatan geser 2 arah dapat 
diketahui nilai yang menentukan adalah: 

 

 

 

 Ketebalan efektif tapak 500 mm mampu 
menahan punching shear 



 Hitung gaya geser 1 arah pada pondasi 
tapak: 



 Kekuatan tapak dalam menahan geser 1 
arah 

 

 

 

 Kontrol kapasitas geser 1 arah 

 

 Ketebalan efektif tapak 500 mm mampu 
menahan gaya geser 1 arah 



 Perhitungan Tulangan Lentur 

 

 Hitung besaran momen lentur pada posisi 

 tepat di muka kolom (asumsi jepit-bebas) 

 Lebar = 2,50 m 

 Bentang efektif = 1,25 m – (0,5x0,5) m = 1,0 m 

 Momen lentur yang terjadi: 




