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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Definisi Umum 

“Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang 

memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan 

yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan 

pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan 

runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (total 

collapse) seluruh struktur,”(Sudarmoko, 1996). SK SNI T-15-1991-03 

mendefinisikan “kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas 

utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang 

tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil.” 

Kolom dalam rekayasa struktural adalah elemen struktur yang 

ditransmisikan melalui kompresi, berat struktur di atas elemen struktur di 

bawahnya. Dengan kata lain, kolom adalah anggota kompresi yang dirancang 

untuk menahan gaya lateral. Selain itu, kolom juga bisa menjadi elemen 

dekoratif yang tidak diperlukan untuk keperluan structural dan hanya menjadi 

bagian dari dinding.  

Pembebanan dalam konstruksi bangunan dimulai dari atap, lalu beban 

akan diteruskan ke kolom. Setelah itu seluruh beban akan langsung 

diteruskan ke pondasi. Pondasi yang digunakan harus yang sanggup memikul 

seluruh beban bangunan yang nantinya akan diteruskan ke dalam tanah, 
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sehingga penting untuk memilih lokasi dimana tanah yang digunakan 

nantinya kuat menahan dan tidak menyebabkan robohnya bangunan. 

Struktur kolom terbuat dari besi dan beton. Dua material ini tahan 

terhadap tarikan dan tekanan. Besi merupakan material tahan terhadap gaya 

tarik dan beton tahan akan gaya tekan. Dua materal ini diharapkan dapat 

bekerja sama dalam menahan gaya tarik maupun tekan dari bangunan. 

2.2 Kolom Beton Bertulang 

Di dalam kolom beton bertulang, terdapat baja atau yang biasa 

disebut rebar untuk memberikan tulangan pada beton. Menurut Ferguson 

(1986) dan Wang (1986), terdapat tiga jenis kolom, yang meliputi: 

a. Tie column (kolom ikat) 

Kolom ikat memiliki ikatan lateral yang tertutup dengan jarak 

kurang lebih merata ke seluruh kolom. Jarak ikatan terbatas karena 

harus cukup dekat untuk mencegah kegagalan dan terpisah cukup jauh 

sehingga tidak mengganggu pengaturan beton. 

b. Spiral column  (kolom spiral) 

Kolom spiral berbentuk silinder dengan bilah heliks kontinu 

yang melilit kolom. Kolom spiral ini memberikan dukungan ke arah 

melintang. 

c. Composite column (Kolom komposit) 

Kolom komposit dibangun menggunakan berbagai kombinasi 

baja struktural dan beton dalam upaya memanfaatkan sifat dari masing-

masing bahan. Perilaku interaktif dari beton dan elemen baja struktural 
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membuat kolom komposit menjadi sangat kaku, lebih ulet, hemat biaya 

dan efisien dalam konstruksi bangunan. 

2.3 Perencanaan Struktur 

Perencanaan struktur ini mengacu pada beberapa standar perencanaan 

sebagai berikut: 

1. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung (SNI 

03-1726-2002) 

2. Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung (PPPURG 

1987). 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 03-2847-2002, “Dalam 

perencanaan struktur beton bertulang harus dipenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Analisis stuktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang 

baku 

b. Analisis dengan komputer, harus disertai dengan penjelasan mengenai 

prinsip cara kerja program, data masukan serta penjelasan mengenai data 

keluaran 

c. Percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang analisis 

teoritis 

d. Analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematis yang 

mensimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat 

bahan dan kekakuan unsur-unsurnya. 

Kuat rencana diperlukan sebagai batasan pembanding yang nilainya 

harus lebih besar atau sama dengan kuat perlu. Nilainya didapatkan dari kuat 
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nominal perencanaan struktur dikalikan dengan faktor reduksi sesuai dengan 

komponen struktur yang ditinjau. Faktor reduksi kekuatan dilambangkan 

dengan   yang nilainya ditentukan dalam SNI 03-2847-2002 sebagai berikut: 

a. Lentur, tanpa beban aksial    0,80 

b. Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur  0,80 

c. Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur   

a) Struktur dengan tulangan spiral  0,70 

b) Struktur lainnya    0,65 

d. Geser dan torsi, sebesar 0,75 

Saat memerhatikan keretakan pada komponen struktur, dapat 

disesuaikan nilai momen inersia penampang sesuai yang tertera dalam SNI-

03-2847-2002 dan memiliki nilai sebesar: 

a. Balok   0,35Ig 

b. Kolom  0,70Ig 

c. Dinding  0,35Ig 

Seluruh persyaratan yang harus menjadi perhatian agar struktur 

dapat kuat dan tahan lama dalam perencanaan struktur beton bertulang ialah 

jarak pada baja tulangan dan tebal selimut beton, yang mana jika diabaikan 

bisa mengakibatkan korosi dan menyebabkan struktur yang dihasilkan tidak 

sesuai perencanaan awal. 

Jarak pada baja tulangan yang biasa dipakai adalah mengacu pada 

SNI 03-2847-2002. 

Perencanaan tebal selimut beton ialah: 
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a. Struktur yang berhubungan langsung dengan tanah sebesar 50mm 

b. Struktur yang tidak berhubungan langsung dengan tanah  sebesar 

25mm. 

2.4 Pembebanan 

Pembebanan ialah gaya, deformasi atau akselerasi yang diterapkan 

pada struktur atau komponennya. Beban adalah jumlah berat yang harus 

dibawa oleh suatu struktur. Beban menyebabkan tegangan, deformasi dan 

perpindahan dalam struktur. Analisis struktur adalah perhitungan efek beban 

pada struktur fisik. Kelebihan beban dapat menyebabkan kegagalan struktur 

sehingga perlu adanya pertimbangan dalam desain dan konstruksi struktur. 

Acuan pembebanan dalam bahasan ini adalah PPPURG 1987, yang meliputi: 

2.4.1 Beban Mati (Dead Load) 

Beban mati mengacu pada beban yang beratnya relatif tidak 

berubah dari waktu ke waktu. Semua komponen permanen pada bangunan 

yang dimaksud meliputi dinding, balok, kolom, lantai dan sebagainya. 

Beban mati ini terdiri dari berat material dan beban mati dari komponen 

gedung pada suatu struktur bangunan. Lambang beban mati dari komponen 

gedung ialah D, sedangkan S digunakan sebagai lambang beban mati dari 

berat sendiri material. 

Perkiraan beban mati, ialah: 

a. Beton bertulang sebesar 2400kg/m
3 

b. Beban finishing sebesar 150kg/m
2
 

c. Fly slab sebesar 168kg/m
2
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d. Topping (5 cm) sebesar 24x5 = 120kg/m
2
 

2.4.2 Beban Hidup (Live Load) 

Live load mengacu pada beban yang dapat berubah, seperti orang 

yang berjalan atau benda yang dapat dipindah tempatkan seperti furniture 

maupun fasilitas penunjang lainnya. Beban hidup sangat bervariasi karena 

tergantung pada penggunaan dan kapasitasnya. Beban yang ditentukan 

bersifat empiris dan konservatif berdasarkan pengalaman dan praktik yang 

diterima. Lambang beban hidup ialah L. 

Perencanaan beban hidup dibagi sesuai fungsi serta fasilitas 

penunjang yang meliputi: 

a. Parkiran : 800kg/m
2
 

b. Hunian : 250kg/m
2
 

c. Tangki air : 750kg/m
2
 

d. Taman : 400kg/m
2
 

 

2.4.3 Beban Angin (Wind Load) 

Beban angin adalah beban yang disebabkan oleh kecepatan angin 

dan densitas udara ke sebuah bangunan. Dengan angin yang berkecepatan 

tinggi, area yg bertekanan rendah dibuat pada bangunan yang menghasilkan 

tekanan isap, terkadang sangat kuat sehingga mampu menarik sudut atap 

bangunan. Beban angin memiliki tiga komponen, yaitu uplift load, shear 

load, dan lateral load. Dalam perencanaan ini, diperkirakan beban angin 

struktur gedung ialah 40 kg / m
2
, dan memiliki lambang W. 
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2.4.4 Beban Gempa (Earthquake Load) 

Beban gempa terjadi karena gaya inersia yang dihasilkan gedung 

terhadap rangsangan seismik. Gaya inersia bervariasi berdasarkan massa. 

Semakin tinggi massa struktur bangunan maka menyiratkan bahwa beban 

gempa juga akan tinggi. Ketika beban gempa melebihi momen resistensi 

maka struktur akan runtuh. 

Besarnya beban gempa tergantung pada berat atau massa 

bangunan, sifat dinamis dari bangunan dan perbedaan kekakuan  lantai yang 

berhubungan langsung dengan intensitas dan durasi gempa. Beban gempa 

bumi berada di atas permukaan struktur yang terletak di tanah maupun 

dengan bangunan yang berdekatan. Beban gempa tergantung pada faktor 

bahaya seismik, parameter struktur dan beban gravitasi. 

Setiap bangunan atau sktuktur memiliki desain seismik untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan intensitas gempa. Hal ini akan digunakan 

untuk merancang bangunan sedemikian rupa guna mengurangi kerusakan 

yang disebabkan oleh gempa bumi. Beberapa bangunan yang terletak di 

lokasi yang sama bisa jadi memiliki kerusakan yang berbeda tergantung 

pada fleksibilitas masing-masing bangunan yang ternyata berperan penting 

selama gempa bumi terjadi. Rasio tinggi dan lebar bangunan menentukan 

fleksibilitas, semakin besar rasio maka semakin besar pula fleksibilitas 

bangunan. Selain itu, hal lain yang berpengaruh adalah kekakuan bangunan. 

Semakin tinggi bangunan maka kekakuan akan semakin berkurang. 
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Dibutuhkan pengecekan terhadap batasan waktu getar alami pada 

analisis beban gempa sehingga bangunan tidak fleksibel, dengan persamaan 

seperti dibawah ini: 

T1 < ζ n 

Dimana, 

T1 = Waktu getar alami mode 1 (second) 

ζ   = Wilayah gempa 1 memiliki koefisien batasan waktu getar alami sebesar 

0,2 g 

n   = Banyaknya lantai 

Berdasarkan Uniform Building Code (UBC - 1997), waktu getar alami dapat 

dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

T = 0,0731 H
0,75 

H = Tinggi bangunan (m) 

CI/R 

C = Nilai faktor respons spektrum gempa. 

I = Faktor keutamaan. 

R = Faktor reduksi gempa. 

Agar memperoleh nilai faktor skala gempa dinamik maka perhitungannya 

dapat dilakukan dengan rumus seperti di bawah ini: 

GI/R 

G = Gaya gravitasi = 9,81 m/s
2
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Tabel 2.1 Faktor Keutamaan I 

Kategori gedung atau bangunan 

Faktor 

Keutamaan I 

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan dan 

perkantoran. 

1 

Monumen dan bangunan monumental. 1,6 

Gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, instalasi 

air bersih, pembangkit tenaga listrik, pusat penyelamatan 

dalam keadaan darurat, fasilitas radio dan televisi. 

1,4 

Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, 

produk minyak bumi, asam, bahan beracun. 

1,6 

Cerobong, tangki di atas menara. 1,5 

Sumber : SNI 03-1726-2002 

Tabel 2.2 Parameter Daktalitas Struktur Gedung 

Taraf kinerja struktur gedung R 

Elastik penuh 1,6 

Daktail parsial 2,4 - 8,0 

Daktail penuh 8,5 

Sumber : SNI 03-1726-2002 

Berdasarkan SNI 03-1726-2002, jika total jumlah ragam struktur 

bangunan tidak teratur dan memiliki selisih waktu getar alaminya <15% 

maka digunakan penjumlahan dengan metode CQC (Complete Quadratic 

Combination). Tetapi jika melebihi 15%, digunakan metode SRSS (Square 

Root of the Sum of the Squares ) dengan respon total setidaknya sebesar 

90%. 
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0,03/R x tinggi lantai atau 30 mm 

Besar simpangan disetiap lantai pada kinerja batas ultimit dikali 

dengan faktor pengali ξ = 0,7 R sesuai nilai yang diizinkan, ialah: 

0,02 x tinggi lantai 

2.4.5 Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi pembebanan terjadi ketika lebih dari satu tipe beban 

bekerja pada struktur. Perencanaan ini menggunakan kombinasi 

pembebanan yang telah disesuaikan dengan struktur serta kondisi gedung 

sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 2.3  Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi Pembebanan 

1,4S + 1,4D 

1,2S + 1,2D + 1,6L 

1,2S + 1,2D + 1L + 1,6Wx 

1,2S + 1,2D + 1L + 1,6Wy 

0,9S + 0,9D + 1,6Wx 

0,9S + 0,9D + 1,6Wy 

1,2S + 1,2D + 1L + 1Rsx 

1,2S + 1,2D + 1L + 1Rsy 

0,9S + 0,9D + 1Rsx 

0,9S + 0,9D + 1Rsx 

Sumber : SNI 03 – 28 Comb147 – 2002 

2.5 Plat 

Proses merencanakan plat, ialah: 

a. Merencanakan ketebalan plat sesuai persyaratan hmin 
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b. Memasukkan data dimensi plat ke dalam program SAP2000 

c. Menggambar elemen plat sesuai desain bangunan pada program 

SAP2000. 

Tabel 2.4  Tebal Minimum Plat dengan Penebalan 

Tegangan Leleh fy (MPa) 300 400 500 

 

Panel Luar 

Dengan balok pinggir Ln/40 Ln/36 Ln/34 

Tanpa balok pinggir Ln/36 Ln/33 Ln/33 

Panel Dalam Ln/40 Ln/36 Ln/34 

Sumber : SNI 03 – 2847 – 2002 

2.6 Balok 

2.6.1 Perencanaan Balok 

Proses merencanakan balok ialah: 

a. Merancanakan dimensi balok sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia 

b. Memasukkan data dimensi balok ke dalam program SAP2000 

c. Menggambar elemen balok ke dalam program SAP2000 

d. Merencanakan kebutuhan tulangan lentur serta geser pada bagian 

lapangan dan tumpuan. 

2.6.2 Penulangan Lentur Balok 

Minimum rasio tulangan yang dipakai, ialah: 

     
   

   
 

    = Mutu baja tulangan (MPa) 

Maksimum rasio tulangan yang dipakai, ialah: 
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(

   

      
) 

             

  = 0,85, untuk f’c < 30 MPa 

            (
      

 
), untuk 30 < f’c < 58MPa 

   = 0,65, untuk f’c > 58 MPa 

f'’c = Mutu beton (MPa) 

Syarat penulangan lentur balok, ialah: 

a. Tulangan perbaris berjarak tidak boleh kurang dari db atau 25mm 

b. Maksimum jarak tulangan 300mm atau 1/6 kali d. 

2.6.3 Penulangan Geser Balok  

Rumus kuat geser nominal, ialah: 

   
       

 
 

Av : luas tulangan geser yang berada dalam rentang jarak s. 

Jarak antar tulangan geser tidak boleh melebihi d/2 atau 600mm 

Bila kuat geser nominal Vs lebih besar dari 
     √   

 
 , maka jarak antar 

tulangan geser tidah boleh melebihi d/4 atau 300mm. 

2.7 Kolom 

2.7.1 Perencanaan Kolom 

Langkah-langkah dalam perencanaan kolom, ialah: 

a. Merencanakan dimensi pada kolom 

Bunga Andarista Maryadi Putri, Analisis Perencanaan Struktur Circular Column dan Square Column dengan 
SAP2000. 
UIB Repository©2019



17 
 

                                                                                    Universitas Internasional Batam 
 

b. Memasukkan data dimensi kolom yang direncanakan ke dalam 

program SAP2000 

c. Menggambar elemen kolom menggunakan program SAP2000 

Perencanaan kolom perlu dianalisis diagram interaksinya yang 

dibatasi oleh kondisi  seimbang dengan persamaan berikut: 

            (       )                

Pnb = Kuat tekan rencana seimbang (N) 

B  = Lebar kolom (mm) 

As’ = Luas tulangan longitudinal sisi tekan (mm
2
) 

As = Luas tulangan longitudinal sisi tarik (mm
2
) 

        

   
    

      
 

 d = Jarak dari sisi tekan terluar ke titik pusat tulangan tarik (mm) 

       (
     

  
)     

 d' = Jarak dari sisi tarik terluar ke titik pusat tulangan tarik (mm) 
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