
 

102 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis perhitungan modifikasi desain pondasi tower T.05 

AA6+0 kelas 3 tipe normal menjadi AA6+6 kelas 6 tipe borepile di area lokasi PT 

Semen Grobongan Section 2 (Tanggung – Purwodadi) SUTT150 kV Ungaran – 

Mranggen - Purwodadi, di dapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dimensi pondasi tower T.05 AA6+6 tipe borepile diameter 40 cm pada 

kedalaman 8 meter sesuai SPLN T5.008: 2015 dinyatakan aman terhadap gaya 

tekan (compress) dengan daya dukung ijin maksimum tiang tekan kelompok 

(PGtk) lebih besar dari beban ultimit terfaktor (Pu) dan aman terhadap gaya tarik 

(uplift) dengan daya dukung ijin aksial tarik (Ta) lrbih besar dari daya dukung 

aksial tarik (T). Dibandingkan dimensi pondasi  tower kelas 3 tipe normal yang 

direncanakan menggunakan dimensi pondasi telapak 3,8 m x 3,8 m aman 

terhadap gaya – gaya yang bekerja tetapi tidak dapat digunakan karena 

keterbatasan lahan di area titik tower. Sedangkan dimensi pondasi 3,6 m x 3,6 

m tidak aman terhadap gaya tarik (uplift). 

2. Hasil perhitungan gaya lateral didapat gaya lateral ultimit (Hu) sebesar 26,14 

KN dan sesuai analisis keamanan stabilitas pondasi T.05 AA6+6 tipe borepile 

aman terhadap gaya geser satu arah dan gaya geser dua arah dengan kuat geser 

nominal yang ditahan beton (ϕVn ) lebih besar dari kuat geser terfaktor (Vu). 

3. Hasil perhitungan penulangan yang efektif pada pondasi tower T.05 AA6+6 

kelas 6 tipe borepile sesuai SNI 2847: 2013 sebagai berikut: 

a. Penulangan pondasi borepile diameter 40 cm pada kedalaman 8 meter 

diperoleh tulangan 8 D 16 didapat luas tulangan terpasang (As’) lebih 

besar dari luas tulangan minimum (Asmin) dengan rasio tulangan 

memanjang (ρg) lebih besar dari 1%-8%. Selanjutnya untuk tulangan spiral 

digunakan diameter tulangan Ø10 – 200 mm. 

b. Perhitungan Penulangan Pilecap terdiri dari perhitugan penulangan pad 

dan kolom pedestal. Pad pondasi digunakan tulangan diameter 30 D 16 – 
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200 mm didapat luas tulangan terpasang (As’) lebih besar dari luas 

tulangan minimum (Asmin). 

c. Perhitungan Penulangan kolom pedestal digunakan tulangan 12 D 16 

didapat luas tulangan terpasang (As’) lebih besar dari luas tulangan 

minimum (Asmin) dengan rasio tulangan memanjang (ρg) lebih besar dari 

1%-8%. Selanjutnya untuk tulangan sengkang kolom pedestal  digunakan 

diameter tulangan segkang Ø10 – 250 mm. 

5.2 Saran 

Mengingat beragam kerumitan dalam perencanaan desain struktur pondasi 

khususnya pondasi tower maka perlu adanya pemahaman yang baik mengenai ilmu 

geoteknik dan mekanika teknik dalam menganalisis struktur. Adapun saran-saran 

dari penulis terkait penelitian ini antara lain: 

1. Pentingnya survey terkait kondisi lokasi lahan tapak tower di lapangan sebelum 

melakasanakan perencanaan desain yang berpengaruh pada pada dimensi 

pondasi. 

2. Pada perancangan modifikasi dimensi dan perubahan tipe pondasi tower ini 

diharapkan menjadi bahan referensi dalam hal perencanaan desain pondasi 

tower dengan tetap memenuhi Standar PT PLN (Persero) dan SNI yang 

berlaku.  

3. Diperlukan adanya program berupa aplikasi desain pondasi sehingga dapat 

dijadikan perbandingan hitungan antara versi manual dan aplikasi. Selain lebih 

efektif dan efisien penggunaan aplikasi dapat membantu mempercepat 

perhitungan dalam perancangan. 

4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan pada pondasi tower selain dari daya 

dukung ijin tekan (compress) diwajibkan mempertimbangkan perhitungan 

gaya tarik (uplift) karena sangat berpengaruh besar terhadap keamanan dan 

kestabilan pondasi. 

 

 

 

 


