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Abstrak

Achmad Anieq A1), Akhlis Aulia R1), Pratikso2), Rinda Karlina S2)

Pondasi adalah suatu struktur pada bagian dasar bangunan yang berfungsi
meneruskan  berat  bangunan  atas  (upper  structure)  kedalam tanah  dibawahnya
tanpa  mengakibatkan  penurunan  berlebih,penurunan  yang  tidak  merata  dan
keruntuhan geser. Menurut The British Standart Code of Practice for Foundation,
tiang  dibagi  menjadi  3  (tiga  kategori)  yaitu  tiang  perpindahan  besar  (large
displacement piles), Tiang perpindahan kecil (small displacement piles) dan tiang
tanpa  perpindahan  (non  displacement  piles).  Untuk  pondasi  non  displacement,
konstruksi  tiang  bor  langsung dilakukan  di  lokasi  proyek  dan  pada  umumnya
disebut dengan pondasi bored pile.

Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk meghitung dan membandingkan daya
dukung pondasi bored pile yang diperoleh dengan perhitungan dan analisa dengan
beberapa  metode  pada  pembangunan  jembatan  Tondano,  jalan  Tol  Manado  –
Bitung.

Berdasarkan  hasil  perhitungan  daya  dukung  dengan  cara  analitis
(Meyerhof),  Program  Allpile,  dan  data  PDA (Pile Driving  Analizer),  Pondasi
Bored  pile  diameter  1,5  m  kedalaman  28  m  Qult=  3325.76  ton,  pada  hasil
perhitungan Allpile  3539,22 ton, data PDA (Pile Driving Analizer) dengan nilai
1312 ton, kemud

ian pada perhitungan back anlysis  dari  data PDA (Pile Driving Analizer)
didapat nilai daya dukung sebesar 1941,86 ton yang di peroleh dari perhitungan
menggunanankan  program Allpile. Perbedaan  pada  hasil  perhitungan  bisa saja
terjadi dikarenakan kurangnya ketelitian pada saat investigasi tanah sehingga data
yang  dihasilkan  tidak  akurat,  kesalahan  saat  pelaksanaan  pekerjaan  pondasi,
ataupun kesalahan ketika pengujian Pile Driving Analizer (PDA).

Kata Kunci: Daya Dukung, Bored Pile, SPT, Allpile, PDA.

         1) Mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil UNISSULA.
         2) Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil UNISSULA.
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Abstract

Achmad Anieq A1), Akhlis Aulia R1), Pratikso2), Rinda Karlina S2)

The foundation is a structure on the bottom of the building that functions to 
continue the upper structure of the building into the ground below without causing
over settlement, different settlement and shear failure. According to The British 
Standard Code of Practice for Foundation, piles are divided into 3 (three 
categories), namely large displacement piles, small displacement piles and non-
displacement piles. For foundations non-displacement, the construction of the 
drill pile directly conduct at the project site and generally referred as foundation 
bored pile.

The purpose of this thesis is to calculate and compare the bearing capacity
of the foundation bored pile obtained by calculation and analysis with several
methods for the construction of the Tondano bridge, Manado - Bitung Toll Road.

Based on the results of the calculation of bearing capacity in an analytical
method (Meyerhof),  Allpile  Program, and PDA’s data (Pile  Driving Analizer),
Foundation of Bored pile  diameter of 1.5 m, depth of 28 m, Qult= 3325.76 tons,
in the calculation of Allpile 3539.22 tons, PDA data (Pile Driving Analizer) with a
value of 1312 tons,  then in back anlysis calculations from PDA data (Pile Driving
analizer)  obtained  carrying  capacity  value  of  1941.86  tons  obtained  from
calculations  using  the  Allpile  program.  The  difference  in  the  results  of
calculations  can  be  caused  by  errors  in  soil  investigation,  errors  during  the
construction  of  the  foundation,  or  errors  when  testing  Pile  Driving  Analizer
(PDA).

Keywords: Bearing Capacity, Bored Pile, SPT, Allpile, PDA.

11)Student of Faculty Engineering Department of Civil Engineering UNISSULA.     
2) Lecturer of Faculty Engineering Department of Civil Engineering UNISSULA
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum.Wr.  Wb.

Puji  syukur  atas  kehadirat  Allah  SWT,  yang  telah  memberikan

rahmat  dan  hidayah-Nya  sehingga  laporan  Tugas  Akhir ini  dapat

terselesaikan dengan baik. Adapun tugas akhir ini yang berjudul  ” Analisis

Daya Dukung Pondasi Bored Pile (Studi Kasus : Jembatan Sungai Tondano

Jalan Tol Seksi I Manado – Airmadidi Sulawesi Utara ”. 

Penyelesaian  laporan ini  dimaksudkan  untuk menyelesaikan

Program  Studi  Strata  1  (S1)  di  Fakultas  Teknik  JurusaniTeknik  Sipil

UniversitasiIslam Sultan Agung Semarang.

Laporan  Tugas  Akhir ini  semata-mata  tidak  terlepas  dari  bantuan

berbagai pihak yang sangat membantu. Untuk itu tiada kata-kata yang lebih

tepat selain ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D selaku DoseniPembimbing I

Tugas  Akhir,  yang  telahimeluangkan  waktu  dan  tenaga  untuk

memberikan bimbingan kepada kami dengan penuh kesabaran dan

memberikan  dukungan  semangat  untuk  kami  serta  memberikan

arahan dan masukan mengenai laporan tugas akhir. 

2. Ibu  Dr.  Ir.  Rinda  Karlinasari,  MT. selaku  Dosen  Pembimbing  II

Tugas Akhir, telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan

bimbingan kepada kami dengan penuh kesabaran dan memberikan

dukungan  semangat  untuk  kami  serta  memberikan  arahan  dan

masukan mengenai laporan tugas akhir.

3. Semua  pihakiyang  telah  membantuidalam  penyelesaian  Tugas

Akhiriini yang tidak dapat.kami sebutkan.satu persatu.
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Disadari,  karena  keterbatasan ilmu pengetahuan,  kemampuan,  dan

pengalaman yang kami miliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak

kekurangan.  Oleh  karena  itu,  segala  saran  dari  pembaca  sangat  kami

harapkan demi hasil yang lebih baik dan semoga Tugas Akhir ini memenuhi

syarat  untuk  menyelesaikan  program  Strata  1  (S1) Fakultas  Teknik

JurusaniTeknik Sipil UniversitasiIslam Sultan Agung.Semarang.

Wassalamu’alaikum  Wr.  Wb. 

Semarang,     September 2018

Achmad Anieq Assydqi

30201403669

           Akhlis Aulia Rahman

30201403689
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PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
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Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Anieq Assydqi

Nim : 30201403669

Dengan iniamenyatakan bahwa TugasaAkhir/Skripsi saya yang berjudul : Analisis

Daya Dukung Pondasi Bored Pile (Studi Kasus : Jembatan Sungai Tondano Jalan

Tol Seksi I Manado – Airmadidi Sulawesi Utara) adalah benar hasil karya saya

dan  penuh  kesadaran  bahwa  saya  tidakamelakukan  tindakan  plagiasi  atau

mengambilwalih  seluruh  atauwsebagian  besar  karyawtulis  orang  lain  tanpa

menyebutkanwsumbernya.  Jika  kemudian hari  terbukti  terdapatwplagiat  dalam

Tugas  Akhir/Skripsi  ini,  maka  saya  bersediawmenerima  sanksiasesuai  dengan

peraturan perundang-undangan.yang berlaku.

Semarang,      September 2018

         Achmad Anieq Assydqi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
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Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhlis Aulia Rahman

Nim : 30201403689

Dengan iniamenyatakan bahwa TugasaAkhir/Skripsi saya yang berjudul : Analisis

Daya Dukung Pondasi Bored Pile (Studi Kasus : Jembatan Sungai Tondano Jalan

Tol Seksi I Manado – Airmadidi Sulawesi Utara) adalah benar hasil karya saya

dan  penuh  kesadaran  bahwa  saya  tidakamelakukan  tindakan  plagiasi  atau

mengambilwalih  seluruh  atauwsebagian  besar  karyawtulis  orang  lain  tanpa

menyebutkanwsumbernya.  Jika  kemudian hari  terbukti  terdapatwplagiat  dalam

Tugas  Akhir/Skripsi  ini,  maka  saya  bersediawmenerima  sanksiasesuai  dengan

peraturan perundang-undangan.yang berlaku.

Semarang,      September 2018

     Akhlis Aulia Rahman
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MOTTO

 Achmad Anieq Assydqi

مم ا اام  رراو يي مغ ري تتي ىم  مح ممم  او مق بب مم ام  ررم  يي مغ ري ملم  مهم  لل تنم ال بإ

تد مر مم ملم  مف ءءام  رسو ممم  او مق بب رهم  لل مدم ال مرا أ
م مذام  بإ ماو امم  به بس رف ان أ

م بب

ملم  ماوا بم نم  بهم  بن رداو يم نم  رهمم  مل مم ام  ماو رهم  ١١﴿مل ﴾

”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia.” (Ar-Ra’d 13:11)

 Akhlis Aulia Rahman

“Jika مengkau مmampu مberistiqomah مdalam مimanmu, مmaka

tidak م  ada م  yang م  harus م  di م  khawatirkan م  dalam

hidupmu”.Tertuang م  dalam Al-Qur'anم  م  surat م  Al-Ahqaf م  : م  13

yang مberbunyi مsebagai مberikut: م

فف او مخ ملم  مف رموام  مق ا مت اس تمم ا رث رهم  تل من ام ال بب مر رلوام  مق ا م نم  بذي تل تنم ا بإ

من رنو مز اح مي امم  ره ملم  ماو امم  به اي مل ١٣﴿م مع ﴾
 Sesungguhnya م  orang-orang م  yang م  mengatakan: م  "Tuhan

kami مialah مAllah", مkemudian مmereka مtetap مistiqomah مmaka

tidak مada مkekhawatiran مterhadap مmereka مdan مmereka مtiada

(pula) مberduka مcita.
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PERSEMBAHAN

ACHMAD ANIEQ ASSYDQI

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

 Allah مSWT.
 Ibunda م  saya, Noorم  م  Faristin, م  atas م  semua ,dukunganم 

pengertian, مcinta, مkasih مsayang, مkesabaran مdan مdoa.
 Ayah م  saya, م  Subadi, م  atas م  semua م  dukungan,

pengertian, مcinta, مkasih مsayang, مkesabaran مdan مdoa.
 Akhlis مAulia مRahman, مSahabat مsaya مsekaligus مTeman

saya مdalam م مpenyelesaian مTugas مAkhir مini مyang مpenuh

kesabaran مdan مsemangat مdan مsaling مmembantu مsaya

dalam مpenyelesaian مtugas مakhir مini
 Bapak م  Prof. م  Ir. م  H. م  Pratikso, م  MST, م  Ph.D, م  dosen

pembimbing م  I م  yang م  dengan م  sabar م  memberikan

semangat م  dan م  mengajarkan م  ilmu م  pengetahuan

secaran م  luas م  tentang م  keteknikan م  sekaligus

mengajarkan م  kiat-kiat م  sukses م  dalam م  menghadapi

tugas مakhir.
 Ibu مDr. مIr. مRinda مKarlinasari, مMT, مdosen مpembimbing مII

yang مdengan مSabar مmemberikan مbimbingan مkepada

kami مberdua مdalam مmenyelesaikan مTugas مAkhir م  ini,

dan مmengajarkan مbanyak مilmu مkepada مkami مberdua.
 Kakak مsaya م(Hasdian مNoor ,Hidayatم  Ariefم Riswandaم 

Hidayat م  dan م  M م  Khoirul م  Umam) م  terima م  kasih م  atas

bantuan, مmotivasinya مdan مselalu مmemberi مsemangat.

 Seluruh م  teman-teman م  saya م  yang م  tidak م  dapat م  saya

sebutkan م  satu-persatu, danم  م  teman-teman kuliahم  م  saya

program م  studi م  teknik م  sipil م  yang م  selalu م  senatiasa

membantu م  dan memotivasiم  م  kami م  dalam م  penyusunan

tugas مakhir مini.
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dengan م  sabar memberikanم  م  bimbingan danم  mengajarkanم 

ilmu م  pengetahuan م  kepada م  kami م  berdua م  sehingga م  kami

dapat مmenyelesaikan مTugas مAkhir مini.
 Adik مsaya م(Lutfil مHafidh م &مAzka مNafsi مZakia) مterima مkasih

atas مdoa, مmotivasinya مdan مsemangatnya.
 Seluruh م  teman-teman م  saya, م  terkhusus م  teman م  satu

kontrakan, مteman-teman مkuliah مsaya مprogram مstudi مteknik

sipil م  yang م  membantu م  dan م  memotivasi م  kami م  dalam

penyusunan مtugas مakhir مini مdan مsemua مteman مyang مtidak

bisa مsaya مsebutkan مsatu-persatu.
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