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PERILAKU PONDASI TELAPAK BUJUR SANGKAR DI ATAS TANAH PASIR 

AKIBAT PEMBEBANAN 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini di lakukan bertujuan untuk mengetahui daya dukung pondasi telapak bujur 

sangkar berselimut di atas tanah pasir yang menggunakan sembilan pondasi berbentuk bujur 

sangkar berselimut dengan variasi yang berbeda beda, enam pondasi berselimut dengan 

panjang (L) 100 mm dan (L) 150 mm melekat pada tiga lebar pondasi berbeda yaitu pada 

pondasi (B) 75 mm, (B) 100 mm dan (B) 150 mm. Dan tiga pondasi telapak lainnya tanpa 

selimut dengan lebar yang sama. Daya dukung pondasi merupakan faktor terpenting untuk 

merencanakan pondasi. pada penelitian ini selimut digunakan untuk meningkatkan kapasitas 

daya dukung pondasi telapak bujur sangkar. Hasil dari penambahan selimut sangat efektif 

terbukti dari beban maksimum yang mampu di tahan oleh pondasi sebesar 27 kN pada 

pondasi ukuran pondasi (B) 150 mm dengan (L) 150 mm, semakin besar lebar dan panjang 

pondasi semakin besar pula beban maksimum yang mampu di tahan dibandingkan dengan 

pondasi tanpa selimut. Selain pembebanannya yang maksimum pondasi dengan lebar dan 

panjang yang besar juga mengalami penurunan yang paling kecil, hal ini di tinjau pada saat 

pondasi mengalami pembebanan yang sama dengan hasil 0,35 mm pada pondasi dengan (B) 

150 mm (L) 150 mm. Dapat disimpulkan bahwa memperbesar lebar pondasi dan 

memperpanjang selimut sangat efektif untuk meningkatkan daya dukung pondasi telapak 

bujur sangkar berselimut di tanah pasir. 

Kata Kunci : pondasi berselimut, daya dukung, penurunan. 

BEHAVIOR OF SQUARE-SHAPED FOOTING FOUNDATION ON THE SAND 

LAND BASED ON LOAD 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to find out the footing foundation with skirt bearing capacity 

on sand using nine square-shaped foundations with different variations, six skirt foundations 

with length (L) 100 mm and (L) 150 mm attached to three different foundation widths are 

foundation with(B) 75 mm, (B) 100 mm and (B) 150 mm. And three other footing 

foundations without skirts of the same width.The bearing capacity of the foundation is the 

most important factor for planning the foundation. in this study the skirt is used to increase 

the bearing capacity of the square-shaped footing foundation. The result of the addition of a 

skirt is verry affective, evident from the maximum load capable of being held up by a 

foundation of 27 kN on a foundation (B) of 150 mm with (L) 150 mm, the greater the width 

and length of the foundation the greater the maximum capable load compared to the skirted 

foundation.In addition to the maximum loading of the foundation with large width and length 

also have the least decreased, it is observed when the foundation has the same loading as 0.35 

mm in the foundation with (B) 150 mm (L) 150 mm. It can be concluded that enlarging the 

width of the foundation and extending the skirt is very effective to increase the bearing 

capacity of the square footing foundation with skirt of the sand ground. 

 

Keywords : skirted foundation, bearing capacity, decreased. 
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1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu struktur yang berada pada dasar bangunan dan berhubungan langsung 

dengan tanah ialah pondasi. Fungsi pondasi meneruskan beban dari bagian atas struktur 

menuju ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Perencanaan pondasi untuk suatu 

konstruksi dapat dipilih tipe pondasi yang sesuai dengan bangunan tergantung pada beberapa 

faktor yaitu fungsi bangunan dan beban yang harus di pikul, kondisi permukaan tanah, daya 

dukung yang cukup, penurunan yang tidak membahayakan bangunan serta biaya pondasi di 

bandingkan dengan biaya bangunan.  

Pondasi juga akan mengalami penurunan, penurunan pondasi ada dua yaitu penurunan 

total dan penurunan diferensial. Karena mengalami penurunan pada pondasinya maka 

bangunan yang di topangnya pun akan mengalami masalah. 

Pondasi selimut merupakan salah satu desain alternatif yang digunakan pada tanah 

yang kurang baik tanpa harus memperbaiki kualitas tanah tersebut. Desain ini merupakan 

kombinasi dari pondasi telapak bujur sangkar yang kemudian di bagian bawahnya diberi 

selimut. Bahan yang digunakan untuk landasannya dapat menggunakan baja atau beton 

dengan sesuai desainnya. Selimut yang di desain ini di upayakan dapat meningkatkan daya 

dukung pondasi. Penelitian ini adalah untuk menentukan daya dukung pondasi telapak bujur 

sangkar berselimut pada tanah pasir. 

 

2. METODE PENELITIAN 

1. Mempersiapkan serta menyeting alat dan bahan tanah pasir yang akan digunakan dalam 

penelitian. Tanah pasir dalam keadaan kering udara. 

2. Tanah pasir yang sudah kering (pada suhu kamar),  kemudian diuji untuk mendapatkan 

nilai kadar air kering udara. 

3. Setelah itu saatnya untuk melakukan uji laboratorium dari pondasi telapak bujur sangkar 

berselimut. 

Pertama, nilai kadar air awal tanah pasir digunakan untuk menentukan penambahan 

air. Kedua, mencampur air dengan tanah pasir kemudian tumbuk di dalam drum yang terdiri 

dari 6 lapis, setiap lapis dilakukan penumbukan sebanyak 100 kali pukulan. Ketiga, mengatur 

drum tanah pasir yang telah dipadatkan pada mesin pembebanan hidraulik.  
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Keempat, untuk tes pertama, menempatkan pondasi telapak bujur sangkar berselimut 

yang memiliki L / B = 1,33 (100/75) tepat di tengah tempat uji, dan tekan selimut sampai 

masuk ke dalam tanah pasir, amati permukaan pasir di dalam selimut melalui dua lubang 

terbuka pada pondasi. Kelima, mengatur dua alat pengukur persis di sisi kiri dan kanan 

pondasi, sampai menyentuh permukaan atas pondasi. Alat ini digunakan untuk mengetahui 

penurunan yang terjadi. Kemudian, juga mengatur piston tepat di tengah pondasi. Keenam, 

pondasi telapak bujur sangkar berselimut di posisi yang tepat, kemudian dinyalakan alat 

pembebanan hidraulik , diamati dan ditulis semua data perubahan yang terjadi pada setiap 

pengujian. Nilai penurunan akan ditampilkan oleh dua alat dial yang berhubungan dengan 

pondasi. Terakhir, mesin dimatikan ketika pembebanan meningkat secara signifikan 

kemudian turun, nilai itu sebagai indikasi bahwa pondasi telah mengalami pembebanan 

maksimal. Uji laboratorium berikutnya, melakukan urutan tes yang sama di atas, tetapi hanya 

mengganti pondasi dengan variasi yang berbeda. 

4. Lakukan langkah ke III pada pondasi dengan variasi yang lainnya. 

5. Mengalisis data dari hasil uji laboratorium. 

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Test Secara Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung pondasi telapak berselimut 

pada tanah pasir dengan sembilan sampel percoban yang dilakukan di Laboratorium Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiah Surakarta. Penelitian ini terdiri dari enam pondasi telapak 

berselimut dengan panjang selimut (L) 100 mm dan 150 mm yang melekat pada tiga lebar 

yang berbeda yaitu pada pondasi (B) 75 mm, 100 mm dan 150 mm. Dan tiga pondasi telapak  
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lainnya yaitu pondasi telapak tanpa selimut dengan lebar 75 mm, 100 mm, 150 mm. Tanah 

pasir yang digunakan mempunyai kadar air sekitar 15 % yang dijadikan acuan untuk 

percobaan selanjutnya. Kemudian dari hasil penelitian ditunjukkan pada grafik hubungan 

antara beban dengan penurunan untuk semua sampel pondasi telapak yang telah disajikan 

pada Grafik V.1, V.2 dan V.3. Dengan ketentuaan sumbu horisontal menunjukkan nilai beban 

(KN), sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai penurunan (mm). 

 

Grafik V.1. Hubungan antara beban dengan penurunan untuk pondasi lebar 75 mm 

 

Grafik V.2. Hubungan antara beban dengan penurunan untuk pondasi lebar 100 mm 



5 

 

 

Grafik V.3. Hubungan antara beban dengan penurunan untuk pondasi lebar 150 mm 

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa semua sampel menerima beban maksimum, akan 

tetapi beban yang paling besar dihasilkan pada pondasi telapak berselimut dengan (B) 150 

mm dan (L) 150 mm dibandingkan dengan delapan sampel yang lainnya. Sehingga penelitian 

ini dapat membandingkan nilai beban maksimum terhadap nilai penurunan yang di dapat 

pada setiap pondasi. 

3.2. Besarnya Nilai Penurunan Pada Kondisi Beban Yang Sama 

Untuk mengetahui besarnya nilai penurunan pondasi akibat pembebanan, nilai penurunan 

diambil pada saat kondisi beban yang sama. Dengan beban sebesar 0,75 kN yang dipakai 

menjadi acuan untuk semua sampel pondasi, acuan ini dipakai karena semua  sampel pondasi 

melalui beban 1 kN. Analisa nilai penurunan pondasi pada beban ( 0,75 kN ) ditampilkan pad 

grafik V.4, V.5, V.6. 

 

-2,04 

-1,78 

-0,6 
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Grafik V.6. besarnya penurunan saat beban 0,75 KN pada pondasi  lebar 150 mm 

 Dilihat dari Grafik V.4, V.5 dan V.6 dapat dilihat besarnya nilai penurunan pada saat 

beban yang sama yaitu beban 0,75 KN. Kemudian pada Tabel V.1. memberikan hasil 

besarnya penurunan yang disebabkan oleh panjang selimut yang berbeda pada lebar yang 

sama dari pondasi telapak. 

Tabel V.1. Besarnya nilai penurunan pada saat beban 0,75 kN 

Lebar 

Pondasi 

B (mm) 

Panjang 

Selimut, 

L (mm) 

L/B 

Penurunan (S) 

pada 0,75 kN,  

(mm) 

75 0 0,00 -2,04 

75 100 1,33 -1,7 

75 150 2,00 -0,6 

100 0 0,00 -1,21 

100 100 1,00 -0,68 

100 150 1,50 -0,37 

150 0 0,00 -0,90 

150 100 0,67 -0,4 

150 150 1,00 -0,26 

 

Nilai penurunan pada saat beban 0,75 kN yang disebabkan oleh macam macam 

panjang selimut menunjukkan bahwa semakin panjang selimut, nilai penurunan menjadi lebih 

kecil dibandingkan dengan pondasi tanpa selimut. Hal ini dapat dilihat dari pondasi yang 

lebarnya (B) 75 mm dengan (L) 0 mm = 2,04 mm, (L) 100 mm = 1,7 mm (L) 150 mm = 0,6 

mm . Sedangkan bila dibandingkan dengan panjang selimut yang (L) = 150 dengan lebar 

yang berbeda (B) 75 mm = 0,6 mm, (B) 100 mm = 0,37 mm, (B) 150 mm = 0,26 mm. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar lebar pada pondasi penurunan yang di terima semakin 

kecil. Tabel V.1 menunjukkan kondisi yang berbeda saat L / B, yang diamati dari lebar yang 

sama dan panjang selimut yang berbeda. Ketika perbandingan L / B nilainya besar, nilai pada 

penurunannya semakin kecil. Untuk mengetahui besarnya nilai perbandingan L / B dapat 

dilihat pada Grafik V.7 . 



7 

 

 

Grafik V.7. Hubungan anatara perbandingan L/B dengan penurunan 

3.3. Besarnya Nilai Beban Maksimum Pada Pondasi 

Beban maksimum yang di terima oleh semua sampel pondasi di perngaruhi oleh macam 

macam variasi lebar dan panjang selimut dari pondasi tersebut. Semakin besar lebar pondasi 

dan panjang selimut semakin banyak pula beban maksimum yang di terimanya dan 

sebaliknya. Hal ini terbukti dari penelitian yang telah di lakukan, didapat 3 grafik yang 

menunjukkan pengaruh besarnya lebar dan panjangnya selimut pada pondasi telapak, antara 

lain adalah sebagai berikut : 

1. Beban maksimum pada pondasi telapak tanpa selimut 

Tabel V.2. Besarnya nilai maksimum pada pondasi telapak tanpa selimut 

Lebar Pondasi 

(mm) 

Panjang 

Selimut  

Beban Maksimal 

(kN) 
Presentase (%) 

75 mm 0 mm 0,9 0 

100 mm 0 mm 3,6 75 

150 mm 0 mm 12 92,5 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa pondasi telapak bujur sangkar dengan (B) 150 mm 

dan (L) 0 mm menerima beban yang paling besar, dibandingkan dengan 2 pondasi lainnya 
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(B) 75 mm dan (B) 100 mm. Karena semakin lebar pondasi telapak beban yang mampu 

diterima juga semakin besar. 

2. Beban maksimum pada pondasi telapak berselimut 100 mm dan 150 mm 

Tabel V.3. Besarnya nilai maksimum pada pondasi telapak berselimut 100 mm 

Lebar Pondasi 

(mm) 

Panjang 

Selimut  

Beban Maksimal 

(kN) 
Presentase (%) 

75 mm 100 mm 6 0 

100 mm 100 mm 11,7 48,7 

150 mm 100 mm 19,2 68,8 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pondasi dengan lebar 150 mm dengan panjang 

100 mm memiliki beban yang lebih besar dibandingkan dengan 2 pondasi yang lainnya, 

pondasi dengan lebar yang besar serta panjang akan menerima beban lebih besar. 

Tabel V.4. Besarnya nilai maksimum pada pondasi telapak berselimut 150 mm 

Lebar Pondasi 

(mm) 

Panjang 

Selimut  

Beban Maksimal 

(kN) 
Presentase (%) 

75 mm 150 mm 10,5 0 

100 mm 150 mm  14,2 26,1 

150 mm 150 mm 27 61,1 

 

Pada  tabel di atas dapat dilihat bahwa pondasi dengan lebar 150 mm dengan panjang 

150 mm memiliki beban yang lebih besar dibandingkan dengan 2 pondasi yang lainnya, 

pondasi dengan lebar yang besar serta panjang akan menerima beban lebih besar. 

3.4. Beda Pengaruh antara Lebar Pondasi dan Panjang Selimut Pada Beban 

Maksimum 

Pada pondasi telapak yang mengunakan perkuatan dengan menambah selimut mengalami 

penurunan yang sedikit dan menerima beban yang lebih besar. Dari hasil pengujian sampel 

dapat di simpulkan bahwa memperbesar lebar dan memperpanjang selimut dapat 

mempengaruhi besarnya penurunan dan beban maksimum yang mampu di tahan oleh tanah 

pasir. Semakin besar lebar dan semakin panjang selimut maka penurunan yang terjadi dan 
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menambah beban maksimum yang mampu di tahan oleh tanah pasir. Berikut adalah grafik 

perbandingan kenaikan daya dukung tanah dengan lebar pondasi. 

Tabel V.5. Besarnya nilai maksimum pada pondasi telapak tanpa selimut 

Lebar Pondasi 

(mm) 

Panjang 

Selimut  

Beban Maksimal 

(kN) 
Presentase (%) 

75 mm 0 mm 0,9 0 

100 mm 0 mm 3,6 75 

150 mm 0 mm 12 92,5 

 

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa pada pondasi dengan lebar 150 mm dapat 

memperkuat daya dukung tanah sebesar 92,5 %. 

Tabel V.6. Besarnya nilai maksimum pada pondasi telapak (B) 75 mm 

Lebar Pondasi 

(mm) 

Panjang 

Selimut  

Beban Maksimal 

(kN) 
Presentase (%) 

75 mm 0 mm 0,9 0 

75 mm 100 mm 6 85 

75 mm 150 mm 10,5 91,4 

 

Tabel V.7. Besarnya nilai maksimum pada pondasi telapak (B) 100 mm 

Lebar Pondasi 

(mm) 

Panjang 

Selimut  

Beban Maksimal 

(kN) 
Presentase (%) 

100 mm 0 mm 3,6 0 

100 mm 100 mm 11,7 69,2 

100 mm 150 mm  14,2 74,6 
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Tabel V.8. Besarnya nilai maksimum pada pondasi telapak (B) 150 mm 

Lebar Pondasi 

(mm) 

Panjang 

Selimut  

Beban Maksimal 

(kN) 
Presentase (%) 

150 mm 0 mm 12 0 

150 mm 100 mm 19,2 37,5 

150 mm 150 mm 27 55,6 

Dari hasil tabel di atas di atas dapat dilihat bahwa pada pondasi dengan lebar 150 mm dan 

panjang selimut 150 mm dapat memperkuat daya dukung tanah sebesar 55,6 % di bandingkan 

dengan variasi pondasi yang lainnya. 

Hasil dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan kenaikan beban maksimum yang 

berbeda-beda antara lebar pondasi dan panjang selimut akan memperbesar beban 

maksimumnya. Dilihat dari data di atas bahwa pembesaran lebar pondasi berpengaruh besar 

terhadap beban maksmimum dibandingkan dengan perpanjang selimut. Hasil grafik dan tabel 

diatas menunjukkan lebar pondasi menghasilkan kenaikan beban maksimum sebesar 92,5 % , 

sedangkan memperpanjang selimut pada pondasi menghasilkan kenaikan beban maksimum 

sebersar 91,4 %, 74,6 % dan 55,6 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa memperbesar lebar 

pondasi memiliki kekuatan daya dukung tanah yang besar di bandingkan dengan 

memperpanjang selimut pada pondasi telapak bujur sangkar. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang di hasilkan berdasarkan data dari penelitian dan pembahasan, 

hasil yang di dapatkan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah 

tersebut, yaitu : 

1. Semakin besar lebar dan panjang pada pondasi telapak bujur sangkar, maka semakin 

besar pula beban maksimum yang mampu di terima oleh pondasi dilihat dari hasil 

penelitian (B) 75 mm (L) 0 mm = 0,9 kN, (L) 100 mm = 6 kN, (L) 150 mm = 10,5 

kN,  dan (B) 100 mm (L) 0 mm = 3,6 kN, (L) 100 mm = 11,7 kN, (L) 150 mm = 14,2 

kN. Di bandingkan 2 variasi yang lainnya lebar (B) 150 mm (L) 0 mm = 12 kN (L) 

100 mm = 19,2 kN, (L) 150 mm = 27 kN lebih besar menerima bebannya tersebut 

(Ditinjau dari besarnya nilai beban maksimum pada pondasi). 
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2. Semakin besar lebar dan panjang pada pondasi telapak bujur sangkar, maka 

penurunan yang di dapatkan semakin kecil dari hasil penelitian pondasi dengan (B) 75 

mm (L) 0 mm = NA dikarenakan beban tidak teridentifikasi, (L) 100 mm = 2,2 mm, 

(L) 150 mm = -1 mm. Dan (B) 100 mm dengan (L) 0 mm = 1,73 mm, (L) 100 mm = 

0,88 mm, (L) 150 mm = 0,46 mm. Pondasi dengan (B) 150 dan (L) 0 mm = 1,22 mm, 

(L) 100 mm = 0,58 mm, (L) 150 mm = 0,35 mm semakin kecil nilai penurunannya 

(Ditinjau dari besarnya nilai penurunan pada kondisi beban yang sama). 

3. Besarnya beban maksimum yang kuat di dukung oleh tanah pasir sebesar 27 kN pada 

pondasi yang paling besar, karena pondasi yang lebar dan selimut yang lebih panjang 

mampu menerima beban yang lebih besar dibandingkan dengan variasi pondasi 

telapak bujur sangkar berselimut yang lainnya. 

4.2. Saran 

Banyaknya permasalahan yang telaj dijelaskan pada latar belakang di atas, 

maka rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Ketelitian dan kejelian saat pembacaan dial sangat lah berperngaruh, apabila tidak 

teliti serta jeli hasil yang di dapat tidak maksimal. 

2. Pada metode percampuran air serta pemadatan tanah pasir harus diusahakan sama 

pada setiap sampel percobaan. 

3. Di usahakan dalam setiap melakukan percobaan tetap menjaga kebersihan dan 

kerapian. 

4. Penelitian yang telah di lakukan ini dapat di kembangkan dengan model pondasi yang 

masih sama tetapi di tambah variasi lebar serta panjang selimutnya atau dengan media 

tanah berlapis. 

5. UCAPAN TERIMAKASIH 

Ucapan saya sampai kan kepada Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan teman teman telah membantu menyelesaikan penelitian ini 

sehingga dapat berjalan dengan lancar. 

 DAFTAR PUSTAKA 

(n.d.). Retrived February 26, 2017, from http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-

pasir.html. 

http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-pasir.html
http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-pasir.html


12 

 

(n.d.) Retrived February 26, 2017, from https://smiagiung.blogspot.co.id/2015/08/apa-itu-

pasir.html 

Ashraf, K. N., & Wasim, R. A. (2011). Improving The Bearing Capacity of Footing on Soft 

Clay with Sand Pile With/Without Skirts. Alexandria Engineering Journal . 

Bowles, J. E. (1982). Foundation Analysis and Design.  

Chandrawanshi, S., Kumar, R., Kaur, D. S., & Jain, D. P. (n.d.). Effect of Skirt on 

Pressure Settlement Behaviour of Model Circular Footing in Medium Dense Sand. 

International Journal of Advanced Engineering Technology 

Hardiyatmo, H. C. 1996. Teknik Fondasi 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Hardiyatmo, H. C. 2012. Mekanika Tanah 1 Edisi Keenam. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

Satria, I. F. (2016). Effect of Skirt on The Bearing Capacity of Circular Footing on Sand. 

Wakil, A. Z. (2013). Bearing Capacity of Skirt Circular Footing on Sand. Alexandria 

Engineering Journal . 

 

 

 

https://smiagiung.blogspot.co.id/2015/08/apa-itu-pasir.html
https://smiagiung.blogspot.co.id/2015/08/apa-itu-pasir.html

