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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis mempunyai referensi penelitian 

sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dari proses penyusunan 

tugas akhir. Berikut adalah beberapa jurnal yang memiliki keterkaitan untuk 

penyusunan karya ilmiah ini yaitu :  

1. Menurut (Richard Frans, 2013), dalam menganalisis diagram 

interaksi kolom pipih beton dengan bentuk huruf “L” dan “T” 

diubah ukurannya menjadi lebih lebar yang mengikuti tebal dinding, 

sehingga kekuatan mengikuti jenis penampangnya. Untuk dapat 

menentukan lokasi yang memiliki keruntuhan pada kolom harus 

melalui diagram interaksi. 

2. Menurut (Limbongan, 2016), Untuk mendesain pada kolom pipih 

harus didasarkan pada panjang bentangannya, sehingga untuk lantai 

mempunyai tinggi yang optimal yang dianggap paling ekonomis 

serta memiliki kondisi yang aman tanpa harus meilhat dari keadaan 

kritis.  

2.2 Definisi Beton Bertulang 

Merupakan beton yang ditulangi baja tulangan dengan syarat atau tanpa 

prategang. Beton bertulang juga memiliki sifat yang akan kuat pada beban tarik 

mapun pada beban tekan. Pada beton tulangan ini hal yang harus dihindarkan 

adalah penggunaan kebutuhan baja tulangannya, agar tidak memiliki kebutuhan 
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yang banyak, karena baja tulangan memiliki harga yang mahal, tetapi mempunyai 

ketahanan yang lama. Beton bertulang jika dipadukan dengan menjadi satu maka 

disebut dengan beton komposit yang dimana untuk tulangan betonnya 

dicampurkan dengan bahan baja. Beton komposit ini sangat penting untuk 

bangunan gedung bertingkat karena mampu menahan beban yang akan diterima 

dari gaya reaksi yang bekerja. Untuk beban tarik baja tulangan hanya cukup di 

tahan pada beton, karena akan melindungi baja tulangan jika terjadi kecelakaan. 

2.2.1 Sifat - Sifat Beton Bertulang 

Pada beton bertulang mempunyai sifat-sfiat mekanisme yang berperan 

dalam menahan sebuah beban yaitu : 

1. Memiliki sifat waktu yang cepat pada kuat tarik dan tekan serta gaya 

geser dari elemen beban tersebut. 

2. Memiliki waktu yang lama untuk reaksi yang diberikan pada elemen 

setiap gayanya. 

1. Kuat Tekan 

Agar dapat mengetahui kekuatan tekannya, maka beton dilakukan 

sesuai dengan tahap pengujian standar ASTM (American Society 

For Tessting Material) dengan menggunakan mesin uji. Pada 

pengujian ini terlebih dahulu harus menerima beban tekan bangunan 

bertingkat setelah itu mengujinya dengan slinder beton dengan usia 

kuat tekan beton 28 hari.  
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2. Kuat Tarik 

Untuk kuat tarik pada beton ini sangat sulit untuk diukur, karena 

sifatnya yang sulit diukur dan harus menggunakan modulus 

keruntuhan untuk menghitung dari kuat tarik beton tersebut.  

3. Kuat Geser 

Pada kuat geser untuk beton sangat sulit untuk di dapatkan, karena 

menentukan geseran dari tegangan lainnya, sehingga menyebabkan 

variasi atau kombinasi dari kuat geser. 

4. Modulus Elastisitas 

Modulus elastisitas adalah bagian awal dari grafik yang lurus 

dengan diagram regangan-regangan lainnya, sehingga memiliki 

kemiringan dan bertambah banyak untuk kekuatan beton tersebut. 

5. Rangkak 

Pada rangkak untuk beton sangat perlu diketahui karena sifat pada 

rangkak ini mampu membuat beton mengalami perubahan bentuk 

yang lama sehingga mengakibat dari beban yang sedang berkerja 

secara menetap. 

6. Susut 

Susut untuk beton merupakan perubahan dalam volume beton 

sehingga tidak berhubungan dengan beban yang lain.  

2.2.2 Kriteria Standar Perencanaan Beton 

Kriteria standar perencanaan beton diatur dalam SNI (Standar Nasional 

Indonesia) yang memuat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan 
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diperhatikan sebelum merancang sebuah bangunan. Standar perencanaan beton 

bertulang diatur dalam SK-SNI 2002. Yang memiliki tipe-tipe sebagai berikut :  

1. Setiap komponen harus memiliki sifat yang kuat agar bisa memikul 

beban yang sedang berkerja.  

2. Terjangkau. 

3. Setiap komponen memiliki syarat untuk kenyamanan gedung sesuai 

kebutuhannya. 

4. Untuk perawatannya lebih mudah. 

2.3 Perencanaan Struktur 

Perencanaan struktur sistem beton bertulang berbentuk persegi dan 

persegi panjang ini memiliki acuan untuk peraturan-peraturan yang akan 

digunakan yaitu: 

1. (SNI 2847-2013), mengenai perencanaan struktur bangunan 

bertingkat. 

2. (PPPURG 1983), tentang pembebanan untuk sebuah struktur 

bangunan bertingkat. 

Dalam merencanakan struktur bangunan pada beton bertulang hal yang 

perlu dipenuhi adalah: 

1. Menganalisa struktur dengan cara mekanikal teknik. 

2. Menganalisa dengan bantuan komputer, dengan menjelaskan proses 

cara pengerjaan serta data-data pengeluarannya. 

3. Untuk tahap pemodelan diperbolehkan jika dapat menunjang analisa 

dari teori. 
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4. Untuk pemodelan harus sesuai cara matematis dengan keadaan 

struktur yang kuat serta memiliki bahan yang bersifat kuat pada 

setiap unsur-unsurnya. 

Kuat rencana dalam perencanaan struktur adalah hal yang terpenting agar 

memberikan batasan sebagai perbandingan untuk nilai kuat atau nilai kuat yang 

diperlukan sesuai analisa lapangan. Nilai kuat rencana dikali dengan nilai faktor 

reduksinya dengan acuan (SNI 2847-2013) sebagai berikut :  

Tabel 2.1 

Nilai Kuat Perencanaan 

Beban Sistem Lentur Beban Tekan Lentur Pada Beban Aksial 

Komponen lentur        = 0,80 Tulangan spiral              = 0,70 

Beban aksial lentur     = 0,80 Tulangan sengkang        = 0,65 

Kuat geser torsi           = 0,75 Beban tumpuan beton    = 0,65 

Sumber : Berdasarkan SNI-03-2847-2013 

Untuk momen inersia penampang didasarkan dengan (SNI 2847-2002) 

dalam hal ini dapat disesuaikan dengan nilai analisa perencana dengan 

memperhatikan dari setiap keretakan struktur-strukturnya dengan nilai :  

Tabel 2.2 

Analisa Perencanaan Struktur 

Komponen Nilai Keretakan (Ig) 

Struktur balok 0,35 

Struktur kolom 0,70 

Struktur dinding 0,35 

Sumber : Berdasarkan SNI-03-2847-2002 
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Dalam hal ini perlu diperhatikan juga adalah jarak tulangan baja dan 

beton dengan ketebalan selimut betonnya (db), jika tidak diperhatikan maka akan 

menimbulkan korosi pada tulangan serta lemahnya kekuatan dari struktur-struktur 

ataupun elemen yang yang menyebabkan struktur lainnya tidak tahan lama, 

sehingga untuk gedung tersebut akan cepat mengalami keruntuhan yang elastis 

sangat besar. Menurut (SNI 2847-2002), untuk jarak baja tulangannya yaitu: 

1. Jarak besaran pada penulangannya harus yang paling kecil dengan 

tebal selimut memiliki nilai 25mm. 

2. Pada sistem kolom untuk elemen menekan jarak penulangannya 

tidak diperbolehkan kurang 1,5 untuk tebal selimut atau 40mm. 

2.4 Pembebanan 

Hal yang paling terpenting dalam sebuah merencanakan struktur 

bangunan bertingkat yaitu dapat mengetahui fungsi bangunan tersebut, karena 

setiap fungsi dari bangunan memiliki beban-beban yang akan diterima dari bagian 

struktur bangunannya. Pembebanan untuk perencanaan bangunan gedung sangat 

perlu diketahui karena dari sebuah gedung dapat mengetahui seberapa banyak 

beban yang akan dipikul, maka pada penelitian ini penulis menggunakan acuan 

perencanaan pembebanan untuk gedung (PPPURG 1983) dengan meliputi 

pembebananan: 

2.4.2 Beban Mati (Dead Load) 

Beban mati mempunyai 2 (dua) macam yaitu beban mati berat dari 

material bangunannya ataupun beban tambahan dari sebuah elemen yang terdapat 

dari struktur bangunannya. Untuk beban bahan bangunan disimbolkan dengan 

huruf (S) dan beban mati penambahan dapat dilambang dengan (D). Beban mati 
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dalam perencanaan struktur bangunan dapat melihat dari acuan (PPPIURG 1983) 

yaitu : 

Tabel 2.3 

Jenis-Jenis Beban Mati (D) 

No. 
Jenis Beban Mati Berat Satuan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Baja 

Batu Alam 

Beton 

Beton Bertulang 

Kayu 

Mortar dan Spesi (acian) 

Pasir (agregat) 

Dinding Pasangan Bata (½ bata) 

Kaca serta Rangka 

Plafon 

Finishing Lantai 

Mechanical Electrical 

Penutup Atap 

7.850 

2.600 

2.200 

2.400 

1.000 

2.200 

1.600 

250 

60 

20 

2.200 

25 

50 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3 

Kg/m
3
 

(Sumber : Berdasarkan PPIUG 1983) 

2.4.2 Beban Hidup (Live Load) 

Merupakan beban yang dapat bergerak pada setiap komponen yang ada 

di gedung. Beban hidup memiliki berat sesuai dengan penggunaanya dan fungsi 

bangunanya, untuk beban hidup di lambangkan (L). Dalam merencanakan sebuah 

bangunan dapat memperhatikan struktur-struktur yang berperan, maka dapat 

dilihat dari pedoman (PPPIURG 1983) yang dimana: 
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Tabel 2.4 

Jenis-Jenis Beban Hidup (L) 

(Sumber : Berdasarkan PPIUG 1983) 

2.4.3 Beban Gempa (Earthquake Load) 

Dengan acuan (SNI.03-1726-2002), Mengenai analisa beban tambahan 

yaitu beban gempa. Beban gempa yang sangat penting dalam sebuah 

merencanakan bangunan tinggi, karena bila tidak memperhitungkan serta 

pengecekan batasan untuk durasi getar alaminya, maka bangunan tersebut akan 

mudah hancur dan menyebabkan keruntuhan. Untuk menentukan beban gempa 

dengan menggunakan program SAP2000 memiliki cara atau rumus dalam tahap 

kombinasi pembebanannya yaitu: 

Tabel 2.5 

Kombinasi Pembebanan dan Getar Beban Gempa 

Kategori Kombinasi Kombinasi Pembebanan 

Comb1 

Comb2 

Comb3 

Comb4 

1,4S + 1,4D 

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

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

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

No. 
Jenis Beban Hidup Berat Satuan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Rumah Tinggal Sederhana 

Sekolah dan Ruang Perkuliahan 

Kantor, Toko dan Restoran 

Hotel dan Asrama 

Rumah Sakit 

Ruangan Olahraga 

Ruangan Dansa 

Masjid, gereja, dan tempat ibadah 

Bioskop atau Ruang Pertemuan 

Panggung Penonton 

Parkiran 

125 

250 

250 

250 

250 

400 

500 

400 

400 

500 

800 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 

Kg/m
2 
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Comb5 

Comb6 

Comb7 

Comb8 

Comb9 

Comb10 

Comb11 

Comb12 

Comb13 

Comb14 

Comb15 

Comb16 

Comb17 

Comb18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,9S + 0,9D + Rsx 

0,9S + 0,9D - Rsx 

0,9S + 0,9D + Rsy 

0,9S + 0,9D - Rsy 

(Sumber : Berdasarkan
 
PPPURG 1983) 

2.5 Definisi SAP2000 

SAP2000 merupakan program untuk analisa dan mendesain struktur yang 

ingin digunakan dalam perencanaan pembangunan gedung. Program SAP2000 

juga merupakan program yang berbasis grafis dengan beroperasi pada sistem 

windows. Untuk SAP2000 dengan sistem yang berbasis grafis ini adalah membuat 

pemodelan, pemeriksaan material yang digunakan, dan menampilkan hasil yang 

diperoleh dengan interaksi layar. Sehingga dalam perencanaan kita dapat 

mengetahui apakah gedung tersebut layak sebagai perencanaan gedung dengan 

material yang digunakan. 

2.5.1 Fasilitas SAP2000 

1. Pemodelan, Analisa, dan Mendesain. 

Agar mempermudah dalam pemodelan, SAP2000 memberikan 

beberapa macam jenis model yang akan digunakan sesuai analisa 
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perencanaan. Dalam penggunaan model  hanya perlu dimodifikasi 

seperlunya saja, sehingga untuk tahap permodelan dan analisanya 

lebih cepat. Setelah analisis selesai dilakukan dan sudah dapat nilai 

yang di inginkan, maka tahap selanjutnya dilakukan dengan 

mendesain agar mendapatkan dimensi profil ataupun baja tulangan 

yang mencukupi untuk bangunan tersebut. 

 

Gambar 2.1 Kotak Dialog Model Pada SAP2000 (Sumber : Modul  

SAP2000) . 

 

2. Tampil dengan nyata. 

Tampil dengan nyata merupakan elemen-elemen dari program 

SAP2000 yaitu : elemen titik (joint), elemen batang, pelat, dan 

elemen perangkat lunaknya. 

2.5.2 Dasar-Dasar SAP2000 

a. Titik Koordinat Global dan Sistem Koordinat Lokal. 

Titik koordinat adalah titik yang mempunyai 3 (tiga) sumbu yaitu X, 

Y, dan Z. 
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b. Sistem Koordinat Lokal 

Merupakan elemen batang yang berfungsi untuk melihat potongan 

dari propertinya dan beban yang akan dikeluarkan dari elemen 

tersebut. Untuk sumbu yang terdapat di sistem koordinat lokal ada 3 

(tiga) sumbu dengan di lambangkan sebagai simbol yaitu :  simbol 1 

(satu),2 (dua),dan 3 (tiga). 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 2.2 Sumbu Lokal Frame (Sumber : Modul SAP2000) 

2.6 Struktur Pelat Lantai 

Menurut (Ali Asroni, 2010), Struktur pelat adalah komponen yang tidak 

tebal yang terbuat dari beton bertulang dengan sudut arah horizontal dengan beban 

yang tegak lurus, pada struktur pelat memiliki tebal yang relatif sangat kecil bila 

di bandingkan dengan bentangan untuk panjang dan lebarnya dari sebuah bidang. 

Fungsi dari sistem pelat lantai ini adalah sebagai unsur kekakuan dan ketegaran 

mendukung dari struktur balok portal, sehingga untuk elemen yang bereaksi pada 

gaya bisa menahan. 

2.6.1 Jenis Perletakan Struktur Pelat Lantai 

1. Terletak Bebas 
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Merupakan kondisi struktur pelat lantai yang memiliki tumpuan 

berotasi bebas dengan tumpuannya. 

2. Terjepit Bebas 

Merupakan kondisi struktur pelat lantai bila di cor bersamaan akan 

memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga pada komponen balok 

tidak kuat untuk menahan dari beban lainnya yang sedang menjalani 

rotasi. 

3. Terjepit Seluruh 

Pada kondisi ini, jika pada sistem pelat lantai dan balok di cor secara 

bersama, maka akan memicu dimensinya cukup besar. Hal ini perlu 

diperhatikan agar mencegah rotasi pada komponen pelat lantai. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Jenis-Jenis Perletakan Struktur Pelat Lantai Terhadap  

Struktur Balok (Sumber : Berdasarkan Buku Ali Asroni) 

 

2.6.2 Tahap Penulangan Struktur Pelat Lantai 

Menurut (Ali Asroni, 2001), Pada sistem penulangan struktur pelat 

beban yang berkerja dengan memperhitungkan beban pada gravitasinya adalah 

beban hidup dan beban mati sehingga mengakibatkan terjadinya momen lentur. 
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Untuk penulangan dengan sistem pelat mempunyai 2 (dua) penulangan plat yaitu : 

penulangan pokok dengan 1 (satu) arah dan penulangan pokok dengan 2 (dua) 

arah dengan penjelasan : 

1. Penulangan struktur plat lantai 1 (satu) arah 

Penulangan struktur pelat lantai dengan satu arah lebih memiliki 

dominan untuk gaya tahan struktur pelat dengan penulangan utama. 

Bentangan 1 (satu) arah ini memiliki momen lentur dengan 

bentangan 1 (satu) arah. Pada penulangan ini banyak ditemukan 

dengan batang kantilefer. 

2. Penulangan struktur plat lantai 2 (dua) arah 

Merupakan beban yang mempunyai karakteristik momen lentur 

dengan memiliki bentangan pada 2 (dua) arah dengan arah yang 

sama seimbang. 

2.7 Struktur Balok 

Komponen balok adalah sebuah elemen sistem dari sebuah gedung yang 

memiliki bentangan horizontal yang di rencanakan dengan kekakuan yang 

menahan beban pada struktur pelat, (Saiful, 2015). Dalam pelaksanaan pekerjaan 

struktur balok harus dilakukan dengan bersamaan ketika proses pengerjaan 

struktur lainnya, hal ini dilakukan agar struktur balok dan struktur pelat lantai 

terbentuk menjadi sebuah struktur yang monolit atau disebut dengan satu 

kesatuan. Struktur balok memiliki fungsi untuk menahan beban yang sangat sulit 

seperti tekukan dan gaya tarik yang memiliki tegangan tidak merata dengan 

potongan yang melintang. Pada sistem balok mempunyai gaya reaksi jika 

bertambahnya gaya lentur maka aksi pada sendi akan menimbulkan distribusi 
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bahan-bahan material yang semakin kecil untuk elemen-elemen struktur. Gaya 

pada komponen balok ini mempunyai batang tekan yang hampir sama dengan 

struktur kolom, karena sama-sama menerima beban-beban yang bekerja saat gaya 

sedang bereaksi (Aristadi, 2008). 

2.7.1 Perencanaan Struktur Balok 

Menurut (SNI Beton 2002), Pada perencanaan struktur balok harus 

mendukung beban-beban lentur yang ada di dalam struktur balok, jika memiliki 

ukuran yang sangat kecil maka akan mengalami lendutan yang berbahaya untuk 

kekuatan dari struktur bangunan dan akan menimbulkan keretakan dari sebuah 

bangunan. Pada tahap perencanaan ini akan memperhitungkan sebuah lendutan 

detail ataupun memeriksa penampang dari struktur balok yang mengalami sebuah 

lendutan yang sangat banyak. Dalam hal maka diperlukannya sebuah perencanaan 

balok agar komponen lainnya tidak ikut mempengaruhi gaya yang sedang 

bereaksi tinggi dan beban yang sedang bekerja.  

2.8  Struktur Kolom 

Menurut (Novis,2011), Struktur kolom adalah sebuah batang tekan 

secara vertikal yang mempunyai fungsi untuk memikul beban yang ada di sebuah 

struktur bangunan. Struktur kolom merupakan komponen yang sangat penting 

untuk sebuah bangunan bertingkat, karena memiliki bentuk yang tegak lurus yang 

dimana harus menahan semua beban dan gaya-gaya yang akan datang, jika dalam 

merencanakan sebuah bangunan struktur kolom tidak bisa menahan semua 

struktur-struktur lain, maka akan menyebabkan gedung tersebut mengalami 

kerentuhan dan kerugian dari sisi material. Sehingga dalam merencanakan 
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struktur bangunan perlu memperhatikan ukuran dan fungsi bangunan yang akan 

digunakan.  

Jika sebuah struktur kolom tidak sesuai dengan ukuran dan kebutuhan, 

maka untuk perencana akan mengalami kerugian yang sangat banyak, karena 

struktur kolom ini lebih banyak menggunakan material serta baja tulangan yang 

menopang untuk sebuah struktur. Untuk membangun struktur kolom harus 

memperhatikan jenis tanah pada lokasi perencana, jika tidak memperhatikan jenis 

tanah maka akan menyebabkan sebuah kegagalan. 

2.8.1 Jenis Kolom 

Struktur kolom memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan kebutuhan 

dari perencana, dalam hal ini jenis kolom di kategorikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan bentuk dan susunan tulangan 

a. Kolom persegi dan persegi panjang, yang memiliki tulangan utama 

dan lateral. 

b. Kolom bulat yang memiliki penulangan longitudinal dan lateral. 

c. Kolom komposit, adalah kolom dengan perpaduan antara beton dan 

baja tulangan yang menjadi satu kesatuan. 

2. Berdasarkan Letak atau posisi beban aksial 

a. Beban Sentris  

Pada penampang kolom ini memilki gaya yang tepat bekerja pada 

titik (As) longitudinal kolom dan semua beton ataupun penulangan 

menggunakan baja yang menahan beban tekan. Kekuan penampang 

kolom untuk beban sentrisnya ditetapkan dengan memandang bila 
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seluruh baja penulangan (A1 dan A2) telah memenuhi leleh, maka 

tegangan penulangannya : 

          ..........................(1) 

                                 εc' = εcu' = 0,003.......................(2) 

Kondisi beban sentris (Po) dianalisis dengan rumus :  

Ag = b.h....................................(1) 

Ast = A1 + A2...........................(2) 

An = Ag – Ast...........................(3) 

Dimana : 

ag    =  Luasan tampang brutto. 

A     =  Luasan penampang struktur. 

b’     =  Lebar dari penampang, mm. 

h      =  Tinggi penampang struktur. 

Ast  =  Total tulangan. 

An   =   Luasan netto. 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.4 Kolom dengan Beban Sentris (Sumber     

Berdasarkan buku Ali Asroni) 
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Pada beban sentris : 

CC = 0.85 x Fc x An.................................(1) 

Dimana : 

Cc   = (kN). 

Fc   = Kuat tekan beton bersyarat umur beton 28 hari (Mpa). 

C1 = A1.fy...............................................(2) 

Dimana : 

C1   =  Getaran reaksi dari gempa. 

A1   = Luas daerah yang dibebani pada perhitungan pondasi telapak. 

fy     = Kekuatan tarik tulangan. 

Untuk mempertimbangkan kesetimbangan gaya vertikal haru 0 

(nol), maka akan di peroleh :  

Po = Cc + C1 + C2..............................(1) 

= 0.85 x Fc x An + A1 x Fy + A2 x Fy 

                             = 0,85.fc’.(Ag-Ast) + (A1+A2).fy 

Persamaan yang didapatkan : 

Po = 0.85 x Fc x Ag - Ast + Ast x Fy........(2) 

Beban benar-benar sentris jarang digunakan, sehingga di anggap tidak 

pernah memilki fungsi, maka untuk batasan kekuatan tekan nominal 

adalah 80%  dan spiral 85% yang mempunyai rumus : 

                ( tulangan sengkang untuk kolom) 

                ( Tulangan Spiral untuk kolom). 

b. Beban Eksentris 
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Beban yang bekerja pada gaya P yang tidak bisa melewati dari 

beratnya pondasi, jika akan melewati akan menyebabkan efek yang 

kritis dari beban ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kolom dengan Beban Eksentris (Sumber : 

Berdasarkan buku Ali Asroni) 

 

3. Berdasarkan Panjang Kolom 

Menurut (Ali Asroni, 2010) untuk panjang kolom dibagi menjadi 2 

(dua) bagian yaitu : 

a. Kolom panjang.  

Pada kolom panjang saat bekerja akan sering mengalami 

keruntuhan karena kehilangan dari kekakuan yang 

menyebabkan kegagalan sering terjadi. 

b. Kolom Pendek. 

Pada kolom pendek jarang sekali dijumpa terjadinya sebuah 

keruntuhan, karena pada kolom pendek memiliki kelelehan baja 

yang sangat stabil. 
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2.9 Penampang Kolom Kondisi Beton Tekan  

Menurut (SNI 03-2847-2002, jika keadaan (Pn) digeser sedikit ke arah 

kanan, maka pada kolom sebelah kiri akan mengalami beban tarik yang menahan 

beban yang sangat kecil, sehingga akan menimbulkan sebuah keretekan pada 

beton tersebut. Agar mengetahui perhitungan akan diberi plus (+) jika arah 

gayanya tinggi, sedangkan bila memiliki tanda minus (-) untuk gaya yang arah di 

bawah akan mengalami lengan momen yang bergantungan.  

Untuk selanjutnya dihitung Ø.Pn dan Ø.Mn, bila sedikit digeserkan akan 

mengalami jarak C yang berkurang secara perlahan. Jika saat pada kolom terjadi 

kondisi yang seimbang maka pada penampang akan mengalami kondisi yang 

meleleh. Untuk itu pada penampang kolom dengan kondisi beton tekan akan di 

syaratkan dengan rumus : 

C ˃ =  Cb.....................(1) 

Dimana : 

C   = Langkah pada garis yang netral di tepi beton tekan. 

Cb = Langkah garis netral yang mengalami kondisi regang 

               Tabel 2.6 

   Contoh Tabel Dalam Hitungan Gaya Aksial dan Momen Lentur Kolom 

Gaya (kN) Lengan ke sumbu (m) Momen (kNm) 

-Ts = - Ag.fs - Zs = - (h/2-ds) Ts.Zs 

Cc = 0,85.fc’.a.b Zc = (h/2-a/2) Cc.Zc 

Cs = As’.fs’ Zs’ = (h/2-ds’) Cs.Zs’ 

Jumlah : Pn  Mn 

   (Sumber : Berdasarkan buku SNI 03-2847-2002) 
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2.10 Penampang Kolom Pada Kondisi Seimbang  

Untuk mencapai dengan kondisi seimbang maka dilakukan dengan cara: 

(εs = εy = 0,003).........................(1) 

Dimana : 

Es   = Peregangan tarikan baja. 

Ey   = Peregangan tarikan baja meleleh. 

 

 

 

 

 

 

                

 

Gambar 2.6 Distribusi Regangan Pada Kondisi Penampang                    

Seimbang (Sumber : Berdasarkan Buku Ali Asroni) 

  

    
  

 

        
 .......................( 2) 

  

    
  

      

        
 ...........................( 3) 

 Cb   = 
     

      
 ...............( 4) 

Dimana : 

Cb   = Langkah pada garis seimbang dengan kondisi menekan. 

d      = Langkah pada sisi menekan ke titik yang memiliki tulangan 

utama. 

εcu’ = Batas retak yang bisa diasumsikan dengan 0.003. 
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εs     = Peregangan tarikan penulangan. 
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