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1 PENDAHULUAN  

Uji beban statik atau yang dikenal juga dengan 
nama uji kentledge dan uji PDA merupakan 
teknik uji kapasitas pondasi tiang yang telah 
dikenal luas di kalangan praktisi geoteknik di 
Indonesia.  

Uji beban statik yang diakui kehandalannya, 
memakan waktu yang lama. Di luar waktu 
tunggu pengerasan beton untuk tiang bor dan 
waktu pemulihan daya dukung tanah untuk 
tiang tekan dan tiang pancang, dari penyusunan 
beban reaksi hingga pengujian dijalankan uji 
beban statik memerlukan tidak kurang dari 14 
hingga 21 hari atau lebih. Tergantung dari 
beban uji yang diperlukan uji kentledge ini 

memerlukan biaya puluhan hingga ratusan juta 
rupiah.  

Uji PDA dari persiapan kepala tiang hingga 
eksekusi memerlukan waktu yang jauh lebih 
singkat. Untuk tiang pancang, pemasangan 
instrumen pengukur regangan (strain 
transucer) dan pengukur percepataan 
(accelerometer)  di kepala tiang dan eksekusi 
pengujian dapat dilakukan dalam hitungan jam. 
Sedangkan untuk tiang bor diperlukan 3-7 hari 
untuk persiapan kepala tiang dan 1-2 jam saja 
untuk eksekusi. Biaya yang diperlukan pada 
umumnya kurang dari sepuluh juta rupiah. Jauh 
lebih murah dibandingkan dengan uji kenledge. 
Namun demikian uji PDA pada dasarnya 
merupakan uji beban dinamik dan bukan uji 
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beban statik. Interpretasi uji PDA jauh lebih 
sulit daripada uji kentledge. Data uji PDA perlu 
diolah dengan teori gelombang satu dimensi, 
dimana secara matematik komponen 
perlawanan dinamik tanah dieliminasi dan 
komponen statik dihitung. Hasil perhitungan ini 
kemudian dicocokan dengan sinyal yang 
diperoleh dari pengujian. Proses ini dikenal 
dengan nama signal matching. Dalam proses 
tersebut diperlukan banyak parameter masukan, 
diantaranya:  
• Parameter tiang berupa: modulus elastisitas 

tiang, kerapatan tiang, luas penampang tiang 
dan cepat rambat gelombang tekan. Tidak 
seperti dalam tiang pracetak, cepat rambat 
gelombang dan luas penampang tiang dalam 
tiang bor dapat dikatakan merupakan 
parameter yang sulit seragam di dalam tiang. 
Hal ini menimbulkan suatu tingkat kesulitan 
tersendiri dalam melakukan proses sinyal 
matching. 

• Parameter tanah berupa: rasio redaman 
(damping ratio), modulus kekakuan geser 
tanah (shear modulus), parameter viskus 
tanah, konstanta pegas sepanjang badan 
tiang yang dapat menahan gaya tekan dan 
tarik, konstanta pegas perlawanan ujung 
tiang, quake yaitu parameter deformasi 
plastis pegas, dan faktor slip (slider) antara 
tanah dengan tiang. Semua parameter 
tersebut tentunya bervariasi dalam setiap 
jenis lapisan tanah yang dijumpai. Semakin 
banyak lapisan tanah yang dijumpai di 
sepanjang badan tiang, semakin banyak 
parameter yang diperlukan (Gouw, 1996).  

Dapat dikatakan semua parameter tanah yang 
diperlukan tidak tersedia dalam laporan 
penyelidikan tanah. Untuk mengatasi hal itu, 
pembuat alat PDA memasukkan data base 
parameter-parameter empiris ke dalam program 
signal matching buatan mereka dan dengan 
mengambil asumsi-asumsi tertentu perhitungan 
dibuat mudah dengan melakukan iterasi di 
dalam komputer, proses mana dikenal dengan 
nama automatic signal matching, dengan nama 
dagang antara lain: CAPWAP, TNOWAVE 
dan ALLWAVE-DLT. Proses signal matching 
ini sangat tergantung kepada asumsi dan 
operator yang melakukan analisis dan tidak 
jarang menghasilkan hasil yang bervariasi 
cukup lebar, terutama sekali untuk pondasi 
tiang bor (Viana & Santos, 2008, Herten dkk, 
2013, Stahlmann dkk, 2012). Diperlukan 
enjinir yang sangat berpengalaman untuk 
menghasilkan interpretasi yang baik. 

Penelitian dan pengembangan uji kapasitas 
tiang yang dikembangkan oleh TNO di negeri 
Belanda menghasilkan sistem uji Statnamic 
yang dapat mengatasi kesulitan interpretasi uji 
PDA (Middendorp dkk, 1992). Prinsip uji 
Statnamic adalah durasi beban pukulan (impact 
load) dipilih sedemikan rupa sehingga saat 
pukulan terjadi seluruh panjang tiang bergerak 
dalam rentang kecepatan yang sempit dan 
interaksi tiang tanah berprilaku kuasi statik 
pada saat kecepatan tiang menjadi nol, yaitu 
saat pergerakan tiang mencapai maksimum. 
Dengan demikan interaksi tiang tanah dapat 
dimodelkan sebagai sistem masa-pegas-damper 
tunggal (bukan multiple seperti pada 
pemodelan uji PDA) dan fenomena gelombang 
tekan yang terpantulkan bolak balik di 
sepanjang tiang dapat diabaikan (Chew dkk, 
2017). Uji Statnamic dilakukan dengan 
menggunakan bahan peledak dengan modul 
ring-ring baja untuk reaksi ledakan (Gambar 1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gbr. 1. Uji Statnamics (modifikasi dari TaiAn 

Engineering) 



 

 

 Penggunaan bahan peledak dalam uji 
Statnamic membuat uji ini agak sulit 
mendapatkan ijin operasional di negara-negara 
tertentu. Karena itu dikembangkanlah metoda 
uji StatRapid dimana dorongan dari bahan 
peledak diganti dengan menjatuhkan beban plat 
baja modular dari ketinggian tertentu Dengan 
menggunakan ambalan khusus durasi 
tumbukan dibuat cukup lama sehingga tiang 
berprilaku kuasi-statik dan tumbukan yang 
dihasilkan hanya akan menghasilkan gaya 
tekan yang menekan kepala tiang ke dalam 
tanah dan tidak terjadi gaya tarik yang dapat 
menimbulkan kerusakan pada kepala tiang. 
Masa beban tumbukan yang diperlukan hanya 
5% dari masa yang diperlukan untuk uji beban 
statik. Saat tumbukan terjadi, gaya, pergerakan, 
dan percepatan kepala tiang diukur. Dari 
pengukuran tersebut prilaku beban vs 
penurunan dan beban statik yang ditimbulkan 
diturunkan. Gambar 2 menunjukkan peralatan 
StatRapid yang sedang beroperasi. 

 Gbr. 2. Alat Uji StatRapid Siap Beroperasi 

Karena prosedur pembebanan yang relatif 
singkat, Statnamic dan StatRapid ini dikenal juga 
dengan nama Rapid Load Test (RLT). Kedua 
teknik ini telah banyak digunakan di Eropa, 
Jepang, Taiwan dan Singapore, dan telah masuk 
dalam standar Jepang, Jerman, Belanda, 
Eurocode EN ISO 22477-10 dan ASTM 
D7383-19 (Chew dkk, 2015). 

2 STADRAPID 
 
Prinsip dasar dari uji StatRapid ini sesuai 
dengan persamaan gerak model derajat 
kebebasan tunggal (single degree of freedom 
model). 

F(t) = m.a(t) + c.v(t) + k. u(t) (1) 

dimana:  F(t) = gaya tumbukan pada waktu t  
   m  = masa tiang 
  a(t) = percepatan pada waktu t 
    c   = koefisien redaman 
  v(t) = kecepatan pada waktu t 
    k   = konstanta pegas    

                u(t) = penurunan kepala tiang pada 
waktu t     

 
Di kepala tiang (Gambar 3) dipasang load 

cell untuk mengukur F(t), akselerator untuk 
mengukur a(t), reflektor laser untuk mengukur 
u(t). Contoh tipikal hasil pengukuran dari sensor-

sensor tersebut dapat di lihat pada Gambar 4. 

 

A = load cells,   B = reflektor laser, 
         C = akselerator, D = kepala tiang 

E = plat baja,     F = Ambalan pegas 

Gbr. 3. Sensor pada Uji StatRapid 

(Allnamics, 2014) 
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Gbr. 4. Hasil Pengukuran Tipikal StatRapid 

(Modifikasi dari Chew, 2018) 

Bila gaya F(t) diplotkan terhadap pergerakan 
tiang u(t) pada setiap waktu t, maka akan 
didapatkan grafik gaya vs pergerakan kepala 
tiang sebagaimana terlihat dalam Gambar 5. 

 

Gbr. 5. Gaya vs Penurunan Kepala Tiang 

Dari persamaan (1) dapat diturunkan 
perlawanan statik tiang, yaitu: hasil perkalian k 
dengan u(t): 

Fstatik = k. u(t) = F(t) - m.a(t) - c.v(t)               (2) 

Kecepatan v(t)  didapat dengan menginte-
grasikan a(t) terhadap waktu. Saat kecepatan 
v(t) = 0 yaitu saat tiang berhenti bergerak, 

pergerakan tiang mencapai maksimum, u(t) = 
umax, maka persamaan (2) menjadi: 

Fstatik-tanah = F(t) - m.a(t)                                   (3) 

Perlawaan statik tanah, Fstatik-tanah, di 
persamaan (3) dapat diperoleh secara grafis 
melalui Gambar 5, yaitu pada saat penurunan 
tiang mencapai maksimum. Titik ini disebut 
titik unloading, dan metoda ini diberi nama 
Undloading Point Method (UPM) yang 
dikembangkan oleh Middendorp dkk 
(Middendorp 1992). 

 Dengan melakukan beberapa kali siklus 
pemukulan, maka kurva beban vs penurunan 
tiang sebagaimana layaknya uji beban statis 
dapat diturunkan (Gambar 6). 

Gbr. 6. Kurva Beban vs Penurunan Statik dari Uji 

StatRapid (Courtesy of Allnamics) 

 

Agar uji StatRapid memberikan hasil yang 

representatif ada dua persyaratan yang perlu 

dipenuhi, yaitu: 

• Gaya inertia, m.a(t) < 20% F(t) 

• 10 < Tf / (L/c) < 1000, dimana Tf = durasi 

beban dalam detik, L = panjang tiang, dan c 

= cepat rambat gelombang dalam tiang. 

 

Durasi pembebanan (impact load duration) 

pada uji StatRapid ini umumnya berlangsung 

antara 100–120 mili-detik, sedangkan pada uji 

PDA atau uji dinamik berlangsung jauh lebih 

singkat, yaitu antara 10-20 mili-detik saja. 

Gambar 7 menunjukkan perbedaan prinsip uji 

PDA, StatRapid dan uji beban statik. 
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notasi: DLT = Dynamic Load Test, SRP = StatRapid, 
SLT = Static Load Test, z = kedalaman, σ = tekanan,         
v = kecepatan, u = pergerakan (penurunan) 

 Gbr. 7. Skematik Perbandingan Uji PDA, 

StatRapid dan Uji Beban Statik 

Gbr. 8. Ambalan Pegas Karet (a) dan 

 Rem Hidrolik (b) di dasar Kerangka Penumbuk 

(Allnamics, 2014) 
 
Uji StatRapid menghasilkan durasi beban 

(impact load) lebih lama dari uji PDA karena di 
dasar kerangka beban pemukul dipasang modul 
ambalan pegas karet (Gambar 8a) dan sistem 
rem hidrolik (Gambar 8b) untuk mencegah baja 

pemukul memantul balik. Dalam prinsip fisika 
ini berarti mengusahakan koefisien restitusi 
serendah mungkin (mendekati nol).   

Pergerakan kepala tiang saat tumbukan 
terjadi dan sesaat setelahnya dimonitor dengan 
menggunakan monitor laser (Gambar 9a) dan 
semua pembacaan load cells, akselerator dan 
pergerakan kepala tiang, dicatat secara otomatis 
dengan menggunakan pencatat data otomatis 
(Gambar 9b). 

Kapasitas alat uji StatRapid yang ada di 
pasaran saat ini mencapai 16MN atau 1600 ton. 
Untuk uji tiang dengan kapasitas yang lebih 
besar masih diperlukan uji beban statik atau uji 
beban bidirectional (Osterberg cell). 

Gbr. 9. Monitor Laser (a) dan Data Logger (b) 

StatRapid (Allnamics, 2014) 

 

 

3 UJI BEBAN STATIK VS STADRAPID 
 
Chew dkk (2017) dan Chew (2018), melakukan 
studi banding antara uji beban statik (SLT) dan 
uji StatRapid, hasil studi mereka disajikan dalam 
Tabel 1 dan Gambar10. 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa hasil uji 
StatRapid relatif sebanding dengan hasil uji 
beban statik (SLT). Gambar 10 menunjukkan 
kurva beban vs penurunan yang dihasilkan uji 
StatRapid sangat mirip dengan hasil uji beban 
statik (uji kentledge).  

(a) 

(b) 

(b) 

(a) 



 

 

Tabel 1. Perbandingan SLT vs StatRapid (SRP)          
(Chew dkk, 2017) 

Jenis Tanah 
Beban 

(MN) 
Penurunan (mm) 

  SLT SRP 

Silty/Clayey 

Sand; Tiang 

bor 600mm 

sedalam 

24m  

2.1 

4.2 

6.3  

      3.7 

      8.3 

    15.7 

4.0 

8.0 

12.4 

Soft clay 

23m diikuti 

Silty Sand; 

tiang bor 

1000mm 

sedalam 

48.6m 

5.57  

        

11.40 

     6..5 

 

    13.5 

7.0 

 

16.0 

 

Gbr. 10. Perbandingan Kurva Beban vs Penurunan 

dari uji SLT vs StatRapid (Chew dkk, 2017) 
 

 
 
4 KESIMPULAN 
 
Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 
 
• Uji kapasitas tiang dengan metoda StatRapid 

yang sudah banyak dipakai di Eropa, Jepang, 
Taiwan dan Singapore ini memberikan hasil 
yang relatif serupa dengan hasil uji beban 
statik atau uji beban kentledge.  

• Uji StatRapid mempunyai dasar teori yang 
jauh lebih sederhana dari uji PDA atau uji 
beban dinamik (DLT) yang memerlukan 
persamaan gelombang yang rumit.  

• Dengan menggunakan metoda UPM 
(unloading point method) interpretasi uji 
StatRapid mudah dilakukan dan memiliki 
tingkat kepastian yang lebih baik dari uji 
PDA (DLT) yang sering tergantung kepada 

kemampuan dan pengalaman operator dalam 
menjalankan program signal matching. 

• Uji StatRapid dapat menjadi salah satu 
alternatif pengganti uji beban statik, 
terutama di lokasi yang sulit dicapai untuk 
pengangkutan blok-blok beton untuk reaksi 
uji kentlege. 

• Uji stadrapid memerlukan waktu yang jauh 
lebih singkat dari uji beban statik namun 
memerlukan persiapan yang lebih lama dari 
uji PDA.  

 
• Uji StatRapid memerlukan biaya yang leibh 

murah dari uji beban statik karena hanya 
memerlukan beban sebesar 5% dari beban 
reaksi yang diperlukan untuk uji beban 
statik. 

• Uji StatRapid lebih mahal dari uji PDA 
(DLT) karena memerlukan beban yang lebih 
berat dan peralatan yang lebih mahal. 
Namun memiliki tingkat kepastian yang 
lebih baik.  
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