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KORELASI PERBANDINGAN DAYA DUKUNG TANAH BERDASARKAN HASIL UJI SPT DAN 
LABORATORIUM PADA RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN LINTAS TERNATE, 
MAITARA DAN TIDORE (TEMADORE) DI LOKASI TERNATE. 

Kata Kunci : Korelasi Perbandingan Daya Dukung Tanah, SPT, Laboratorium, Pondasi 
dalam  

Tanah merupakan dasar konstruksi yang berperan penting sebagai pendukung 
pondasi pada sebuah konstruksi bangunan. dalam merencanakan suatu konstruksi 
bangunan tentunya memebutukan data-data tentang parameter tanah yang didapat dari 
hasil penyelidkan tanah baik di lapangan maupun di laboratarium guna memperkirakan 
daya dukung lapisan tanah pada lokasi konstruksi. untuk mendapatkan data yang cukup 
teliti dan lengkap harus di lakukan penyelidikan tanah yang terperinci.   
   Dalam penilitian ini meliputi dua metode pengujian yaitu pengujian 
lapangan SPT (Standard Penetration test) dan Laboratorium dengan maksud dan tujuan 
untuk mengetahui korelasi perbandingan daya dukung tanah terhadap pondasi dalam 
dengan diameter pondasi 30 cm, 40 cm dan 50 cm.      
   Dari hasil pengujian Lapangan SPT (Standard Penetration Test) 
dan Laboratorium hasil analisa perhitungan dukung tanah terhadap pondasi tiang pancang 
dengan diameter tiang 30 cm, 40 cm dan 50 cm pada kedalaman pondasi 12 m, dihitung 
dengan metode lapangan SPT menghasilkan daya dukung ijin (Qijin) dengan diameter 
tiang 30 cm = 40,862 ton, 40 cm = 54,403 ton dan 50 cm = 67,752 ton, sedangkan hasil 
perhitungan laboratorium mengahasilkan daya dukung yang ijin (Qijin) dengan diameter 
tiang 30 cm = 22,083 ton, 40 cm = 39,098 ton dan 50 cm = 61,036 ton. Dari hasilkan 
analisa perhitungan, perbandingan hasil daya dukung Ijin (Qijin) dari kedua metode ini 
dengan sampel tanah yang sama dihitung menggunakan persamaan mayerhof terdapat 
hasil yang dominan daya dukung ijin (Qijin) lebih tinggi yaitu pengujian lapangan SPT 
(Standard Penetration Test) dibandikan hasil analisa laboratorium, dengan nilai 
perbandingan  untuk diameter pondasi tiang pancang 30 cm = 18 ton, 40 cm = 15 ton dan 
50 cm = 6 ton. 

 

 

 

 

  


