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ABSTRAK

Bangunan gudang retail di kawasan industri Wijayakusuma Semarang yang dibangun pada tahun
2006 merupakan bangunan satu lantai dengan bentang antar kolom dalam satu portal adalah 18
meter, sedangkan jarak antar portal adalah 10,8 meter. Sistem pondasi hanya terdiri dari pondasi
minipiles penampang segitiga 32x32x32 cm dengan titik kolom tidak diikat sloof maupun tie beam.
Kedalaman minipiles bervariasi dari 11 hingga 18 meter. Berdasarkan hasil survei pendahuluan,
secara visual nampak proses penurunan tanah sedang berlangsung. Indikasi dari proses penurunan
sedang berlangsung antara lain adalah tanah disekitar titik pilecap mengalami penurunan relatif jika
dibandingkan dengan pilecap. Untuk melihat sejauh mana efek dari proses penurunan tanah pada
bangunan gudang secara keseluruhan maka perlu dilakukan serangkaian investigasi struktur.
Metode investigasi struktur yang dilakukan adalah survei pengukuran deformasi lantai gudang,
penyelidikan tanah dengan uji sondir dan core drill pelat beton bertulang. Hasil survei dan
pengukuran mengindikasikan bahwa seluruh tiang turun bersama pelat lantai dengan besarnya
penurunan tiang sangat bervariasi. Berdasarkan bentuk kontur, pola lendutan tiap segmen pelat
lantai 10,8 x 18 meter sangat beragam.  Permasalahan struktur yang perlu menjadi perhatian adalah
beda penurunan pelat lantai dalam satu segmen. Lendutan di keempat ujung tumpuan relatif lebih
kecil dari lendutan yang terjadi pada pelat lantai dan besarnya penurunan mencapai maksimum 15,0
cm dalam 6 tahun operasional gudang. Pekerjaan penyelidikan tanah dengan uji sondir,
menginformasikan bahwa kedalaman tanah keras (qc>250 kg/cm2) bervariasi antara 11,5 hingga
19,0 meter dalam satu lokasi gudang.  Ketebalan tanah lunak (qc<10 kg/cm2) bervariasi dari 7,0
hingga 10 meter. Berdasarkan data pemancangan minipiles penampang segitiga 32cmx32cmx32cm
dan hasil pengujian sondir, kedalaman tiang belum mencapai tanah keras. Berdasarkan hasil
investigasi struktur dapat disimpulkan bahwa desain struktur gudang retail dengan beban hidup 2,0
ton/m2 belum mengantisipasi terjadinya penurunan dan beda penurunan.

Kata Kunci : Penurunan pelat lantai, tanah lunak.

1. PENDAHULUAN

Bangunan gudang retail di kawasan industri Wijayakusuma Semarang yang dibangun pada tahun 2006 merupakan
bangunan satu lantai dengan bentang antar kolom dalam satu portal adalah 18 meter, sedangkan jarak antar portal
adalah 10,8 meter. Sistem pondasi hanya terdiri dari pondasi minipiles penampang segitiga 32x32x32 cm dengan
titik kolom tidak diikat sloof maupun tie beam. Kedalaman minipiles bervariasi dari 11 hingga 18 meter.
Berdasarkan hasil survei pendahuluan pada tanggal 9 Agustus 2012, secara visual nampak proses penurunan tanah
sedang berlangsung. Indikasi dari proses penurunan sedang berlangsung antara lain adalah tanah disekitar titik
pilecap mengalami penurunan relatif jika dibandingkan dengan pile cap (Gambar 1). Permasalahan beda penurunan
pada lantai gudang yang berupa pelat beton bertulang yang delatasi setiap luasan 10,8 x 18 meter sesuai dengan
jarak kolom pada struktur portal, merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Pelat beton
bertulang dengan tebal 18 cm ini pada awal pembangunannya bertumpu pada tanah urugan yang dipadatkan dan
keempat ujung tumpuannya terjepit pada kolom. Namun dalam perjalanannya karena dikhawatirkan pelat lantai
akan terjadi penurunan yang berlanjut maka pada akhir tahun 2006 keempat ujung pelat lantai yang semula terjepit
pada kolom didelatasi, sehingga ujung pelat hanya ditumpu secara sederhana di atas pilecap.  Beda penurunan yang
terjadi sebenarnya masih dapat ditoleransi oleh rak-rak barang retail, namun untuk manuver alat pemindahan barang
dari rak dapat beresiko mengalami penggulingan. Untuk melihat sejauh mana efek dari proses penurunan pada tanah
lempung berlanau atau lanau berlempung (Sofoco, 2006) pada bangunan gudang secara keseluruhan maka perlu
dilakukan serangkaian investigasi struktur.
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Gambar 1. Kondisi jalan di tepi bangunan gudang yang bergelombang (Indarto, H., 2012).

2. METODE INVESTIGASI STRUKTUR

2.1. SURVEI DAN PENGUKURAN ELEVASI LANTAI GUDANG

Perkerjaan survey dan pengukuran ini bertujuan melihat sejauh mana deformasi yang terjadi pada pelat lantai beton
bertulang (Gambar 2).  Data ini diperlukan untuk keperluan analisis struktur pelat dan pekerjaan leveling pasca
perkuatan lantai pelat.

Gambar 2. Delatasi disetiap segmen pelat lantai 10,8 x 18 meter (Indarto, H., 2012).

2.2. PENYELIDIKAN TANAH DAN CORE DRILL

Penyelidikan tanah dilakukan dengan alat sondir kapasitas 2,5 ton ditujukan untuk mengetahui ketebalan lapisan
tanah lunak (qc<10 kg/cm2) dan kedalaman tanah keras (qc>250 kg/cm2). Pelat lantai dengan ketebalan 18 cm
seluas 10,8 x 18 meter ditumpu oleh tanah urugan yang dipadatkan dengan keempat ujungnya menumpu secara
sederhana di atas pilecap. Ketebalan pelat lantai dan mutu beton merupakan informasi yang diperoleh dari hasil
pekerjaan core drill.
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2.3. KONDISI STRUKTUR SAAT INI

Setelah diperoleh data pengukuran elevasi lantai gudang yang berupa denah dan potongan lantai, kondisi lapisan
tanah dan kondisi struktur pelat lantai maka pekerjaan investigasi dilanjutkan dengan analisis struktur pondasi dan
pelat lantai. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail kondisi struktur saat ini
berdasarkan besarnya hasil pengukuran lendutan di lapangan dan resiko yang perlu diantisipasi dari proses
penurunan tanah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN INVESTIGASI STRUKTUR

3.1. SURVEY PENGUKURAN LANTAI GUDANG

Pengukuran elevasi (leveling) terhadap seluruh lantai gudang bertujuan untuk memperoleh data perbedaan elevasi
pada masing-masing bidang pelat lantai. Pekerjaan pengukuran dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012
dengan cara pengukuran sipat datar yang dilakukan sepanjang titik-titik polygon dan diikatkan pada titik referensi.
Hasil survey dan pengukuran seperti pada Gambar 3 dan 4, mengindikasikan bahwa seluruh tiang minipile turun
bersama pelat lantai dengan besarnya penurunan tiang sangat bervariasi. Berdasarkan bentuk garis kontur, pola
lendutan tiap segmen pelat lantai 10,8 x 18 meter sangat beragam. Pada as kolom D dan G (Gambar 4), secara
umum hubungan interaksi antara lendutan pada tumpuan dan lendutan pada pelat lantai dapat dikelompokan menjadi
3 (tiga) tipe lendutan. Pertama, lendutan di tumpuan relatif lebih kecil dari lendutan pada pelat lantai. Kedua,
lendutan di tumpuan relatif lebih kecil dari lendutan pada pelat lantai, namun tumpuan mengalami lendutan yang
lebih besar dari tipe pertama. Ketiga,  lendutan di tumpuan relatif sama dengan lendutan pada pelat lantai dan sama-
sama mengalami lendutan yang lebih besar dari tipe pertama dan kedua.  Permasalahan struktur yang perlu menjadi
perhatian adalah beda penurunan pelat lantai yang signifikan pada tipe lendutan yang pertama dan besarnya
penurunan yang mencapai maksimum 15,0 cm dalam 6 tahun operasional gudang.

3.2. PENYELIDIKAN TANAH DAN CORE DRILL

Berdasarkan hasil pekerjaan core drill dilakukan pada tanggal 24 September 2012 sebanyak 6 titik (Gambar 3),
tidak ditemukannya adanya rongga di bawah dasar pelat lantai dan ketebalan pelat lantai terpasang sesuai dengan
gambar as build drawing yakni 18 cm. Hasil pengujian tekan silinder beton hasil core drill menghasilkan mutu beton
di atas K-250. Pekerjaan penyelidikan tanah dengan uji sondir dilaksanakan dari tanggal 26-29 September 2012.
Berdasarkan hasil pengujian tanah dengan alat sondir sebanyak 2 (dua) titik di dalam gudang di titik core-02 dan
core-05, 1 (satu) titik di pagar depan dan 1 (satu) titik di pagar belakang, menginformasikan bahwa ketebalan
lapisan tanah lunak (qc<10 kg/cm2) dan kedalaman tanah keras (qc>250 kg/cm2) sangat bervariasi seperti pada
Tabel 1. Berdasarkan data pemancangan, kedalaman tiang belum mencapai tanah keras seperti pada Tabel 2.

Tabel 1. Ketebalan lapisan tanah lunak dan kedalaman tanah keras - LMT-UNNES(2012)
Titik Lokasi Ketebalan lapisan tanah

lunak
kedalaman tanah
keras

S1 Core-02 9,0 meter 17,0 meter
S2 Core-05 10,0 meter 19,0 meter
S3 Pagar belakang 7,0 meter 11,5 meter
S4 Pagar depan 9,0 meter 14,0 meter

Tabel 2. Data pemancangan minipiles
AS Kolom Jumlah

tiang
Panjang
tiang 1

Panjang
tiang 2

Panjang
tiang 3

Titik
Sondir

Prediksi Kedalaman
tanah keras

D9 3 15,5 m 15,5 m 15,5 m S1 17,0 meter
D11 3 15,0 m 15,5 m 15,0 m S1 17,0 meter
D13 3 15,0 m 15,5 m 15,0 m S1 17,0 meter
D15 3 15,0 m 15,0 m 14,5 m S1 17,0 meter
D17 3 15,0 m 15,0 m 15,5 m S2 19,0 meter
D19 3 15,0 m 15,0 m 15,0 m S2 19,0 meter
D21 3 15,0 m 15,0 m 15,0 m S2 19,0 meter
G9 3 15,0 m 15,0 m 15,5 m S1 17,0 meter
G11 3 15,1 m 14,8 m 15,0 m S1 17,0 meter
G13 3 14,9 m 14,5 m 14,8 m S1 17,0 meter
G15 3 14,7 m 14,5 m 14,8 m S1 17,0 meter
G17 3 15,0 m 15,5 m 15,0 m S2 19,0 meter
G19 3 16,0 m 15,0 m 16,0 m S2 19,0 meter
G21 3 17,5 m 17,0 m 17,0 m S2 19,0 meter
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Gambar 3. Hasil pengukuran elevasi lantai gudang dalam satuan meter (Indarto, H., 2012).
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Gambar 4. Potongan memanjang dan melintang lendutan lantai gudang dalam satuan meter (Indarto, H., 2012).
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Kedalaman tiang yang belum mencapai tanah keras menyebabkan tumpuan masih dimungkinkan untuk terjadinya
penurunan. Kapasitas ijin tiang tunggal dalam kelompok tiang berdasarkan hasil sondir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kapasitas ijin tiang tunggal dalam kelompok tiang (Qall)
Titik Sondir Kedalaman

m
Qall
Ton

S1 14 18,0
15 20,2
16 38,0 (maks)

S2 15 17,2 (min)
16 20,0

3.3. KONDISI STRUKTUR LANTAI

3.3.1. Perhitungan kapasitas momen (Mu) pada pelat lantai beton bertulang

Perhitungan Penulangan Kapasitas Pelat Beton Bertulang :
Tebal plat [cm] = 18
Selimut [cm] = 2
Mutu fy baja tulangan  [kg/cm2] = 4000
Mutu beton fc [kg/cm2] = 207
Diameter tulangan [mm] = 13
Jarak d tul.terluar [cm]= 15,35
Jarak d tul.kedua dari luar  [cm]= 14,05
pmin = 0,0018
pmak = 0,01682521875
Hasil Perhitungan Mu [kg.cm/m]
-----------------------------------------------------
Tulangan Tul^ Tul^^
-----------------------------------------------------
D13-200# 310088 282468
-----------------------------------------------------
Tul^ = kapasitas momen (Mu) tulangan lapis terluar dalam satuan kg.cm/m.
Tul^^ = kapasitas momen (Mu) tulangan lapis dalam satuan kg.cm/m.

3.3.2. Analisis struktur satu segmen pelat lantai 10,8 x 18 meter

Dimensi ketebalan pelat lantai 18 cm dengan mutu beton K-250

Beban hidup (LL) pada lantai gudang = 2 Ton/m2

Beban mati (DL) pada lantai gudang = 100 kg/m2

Beban terpusat pada tumpuan :
Beban mati (DL) = beban atap + beban kolom + beban pilecap

= (125 x 18 x 10,8) + (6,6 x 0,4 x 0,4 x 2,4) + (0,6 x2,61x2,4)
= 30,59 Ton

Analisis struktur satu segmen pelat lantai 10,8 x 18 meter dimodelkan sebagai  pelat beton bertulang (shell) yang
ditumpu di atas pegas-pegas (spring) elastis. Kekakuan dari pegas merepresentasikan sifat-sifat dari tanah yang
terletak di bawah pondasi. Untuk itu perlu dihitung nilai area spring constant dan joint spring constant.
Kapasitas dukung ijin tanah (qa) = qc/40 = 5/40 = 0,125 kg/cm2 = 12,5 kN/m2

Area spring constant (ks) = 120 x qa = 120 x 12,5 = 1500 kN/m3.
Untuk daerah sondir S1, untuk kedalaman pondasi 16 meter, kapasitas dukung ijin minipile 32x32x32cm tunggal
(pa) = 542,86 kN. Lendutan pada daerah sondir S1 (δ) = 0,038 m, maka joint spring constant (ks) = pa / δ = 14285
kN/m.

Hasil analisis struktur dengan software SAP2000 menghasilkan nilai :



Geoteknik

Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)

Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013 G - 131

Kombinasi pembebanan untuk perhitungan reaksi tumpuan = DL + LL
Reaksi tumpuan maks = 34,10 Ton.
Lendutan maksimum  = 0,017 meter
Tegangan tanah yang terjadi = area spring constant x lendutan maksimum

= 1500 x 0,017 = 25,5 kN/m2 > qa (=12,5 kN/m2) - tidak aman.

Kombinasi pembebanan untuk perhitungan momen (Mu) = 1,2 DL + 1,6 LL
Maksimum momen M11 dan M22 pada tumpuan = -0.081 Ton.m/m < 2,824 Ton.m/m (D13-200#) - aman.
Maksimum momen M11 dan M22 pada lapangan = 1.749 Ton.m/m < 2,824 Ton.m/m (D13-200#) - aman.

Reaksi tumpuan ditumpu oleh 3 (tiga) minipiles, sehingga beban setiap minipile adalah (30,59 +(34,10-30,59)x4) /3
= 14,87 Ton  < Qall Group min. (=17,2 Ton) - aman.

Pola lendutan lendutan pelat lantai hasil analisis dengan software SAP2000 disajikan pada Gambar 5 memiliki
kemiripan pola dengan hasil pengukuran elevasi lantai gudang pada Gambar 3 dan momen maksimum terjadi pada
daerah lapangan atau tengah bentang. Berdasarkan momen yang bekerja pada pelat lantai, pelat terpasang masih
mampu menahan momen yang terjadi. Hal ini juga dapat dilihat di lapangan, tidak ada retakan struktur yang terjadi
pada pelat lantai.

Gambar 5. Pola lendutan pelat lantai 10,8 x 18 meter hasil analisis dalam satuan meter.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pola penurunan struktur pelat lantai gudang retail pada tanah Lunak di kawasan industri
Wijayakusuma Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertama, hasil survei dan pengukuran mengindikasikan bahwa seluruh tiang turun bersama pelat lantai
dengan besarnya penurunan tiang sangat bervariasi. Pola lendutan tiap segmen pelat lantai 10,8 x 18 meter
sangat beragam, namun masih memiliki kemiripan pola lendutan hasil analisis struktur pelat lantai.

2. Kedua, kapasitas dukung pondasi minipiles masih mampu menahan beban yang bekerja pada struktur.
Permasalahan struktur yang perlu menjadi perhatian adalah beda penurunan pelat lantai dalam satu segmen.
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Lendutan di keempat ujung tumpuan relatif lebih kecil dari lendutan yang terjadi pada daerah lapangan atau
tengah bentang pelat lantai.

3. Ketiga, untuk beban bangunan yang relatif seragam, permasalahan penurunan tanah dan beda penurunan
pondasi selalu dikaitkan dengan ketebalan lapisan tanah lunak dan kedalaman tanah keras yang bervariasi
dalam satu lokasi bangunan. Sehingga desain struktur gudang retail dengan beban hidup 2,0 ton/m2 yang
direncanakan berdiri di atas tanah lunak harus mampu mengantisipasi terjadinya penurunan dan beda
penurunan selama umur rencana bangunan.
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