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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Definisi Struktur Beton Bertulang 

Definisi beton bertulang (reinforced concrete) menurut SNI 2847: 2013 

(Standar Nasional Indonesia, 2013) adalah stuktur beton dengan tulangan baja 

prategang atau non-prategang yang tidak lebih kurang dari jumlah ketetapan 

minimum. Beton bertulang adalah kombinasi dari beton dan tulangan baja, tulangan 

baja melengkapi beton yang tidak mempunyai kekuatan tarik. Tulangan baja dapat 

memberikan tambahan kekuatan tekan struktur beton. Kombinasi kedua tersebut 

akan membentuk suatu elemen struktur dimana dua macam komponen saling 

bekerja sama dalam menahan beban yang dibebankan ke elemen tersebut, dimana 

beton akan menahan gaya tekan dan geser yang terjadi, sedangkan tulangan baja 

mempunyai fungsi menahan gaya tarik.  

Menurut SNI 2847: 2013 (Standar Nasional Indonesia, 2013), struktur 

beton yang jumlah tulangannya kurang dari jumlah ketetapan minimum atau tidak 

memiliki tulangan disebut beton polos (plain concrete). Beton merupakan 

kombinasi dari agregat kasar (batu), agregat halus (pasir), bahan semen (Portland 

cement) dan air baik dengan campuran bahan tambahan (admixture atau additive) 

ataupun tidak. 

Sedangkan menurut SNI 2847: 2013 (Standar Nasional Indonesia, 2013) 

tulangan baja yang digunakan harus memiliki ulir (deformed bar). Sedangkan 

tulangan baja yang tidak memiliki ulir disebut sebagai tulangan polos (plain 

reinforcement). Tulangan polos ini biasa digunakan pada tulangan spiral dan tendon 

atau sengkang. 
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Hasil kombinasi dari beton serta tulangan baja ini memiliki banyak 

kelebihan seperti, tahan terhadap api dan cuaca dengan baik, kuat terhadap tekan 

dengan baik dan keistimewaan beton yang mendasar dimana dapat dibentuk serta 

kuat terhadap tarik dan memiliki daktilitas yang tinggi.  

Kelemahan dari beton adalah tidak kuat terhadap beban tarik. Sebaliknya, 

tulangan baja sangat kuat terhadap beban tarik, tetapi lemah terhadap beban tekan. 

Tulangan baja mudah tertekuk pada beban tekan. 

Dengan mengkombinasikan tulangan baja dan beton maka kedua 

komponen tersebut saling melengkapi kelemahan dan kelebihannya. Tulangan baja 

akan mengurangi kelemahan beton terhadap beban tarik dan beton yang 

mengelilingi tulangan baja akan mengurai tekuk pada tulangan baja. 

2.2 Pondasi 

Menurut (Yulianti, 2014), pondasi merupakan bagian dari elemen struktur 

bangunan yang terletak di paling bawah dan tertanam sangat kuat di dalam tanah 

yang berfungsi untuk menjadi penopang sebuah bangunan agar dapat berdiri 

dengan kokoh. Beberapa syarat dasar dari pondasi adalah:  

1. Memperhitungkan faktor keamanan agar tahan terhadap keruntuhan geser. 

2. Penurunan pondasi yang diijinkan harus sesuai dengan batas – batas toleransi. 

3. Tidak boleh ada kerusakan serius yang mempengaruhi elemen struktur 

bangunan, bilamana penurunan sebagian terjadi. 

(Hardiyatmo, 2011) mengungkapkan bahwa adanya langkah-langkah untuk 

perancangan pondasi, yaitu: 

1. Menghitung jumlah beban efektif yang ditanggung dan ditransfer ke dalam tanah 

melalui pondasi. Untuk tujuan perancangan tulangan baja yang diperluan, 
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besaran beban mati dan beban hidup serta beban lainnya yan berkaitan harus 

diperhitungkan dan ditambahkan dengan faktor pengaman sesuai peraturan yang 

berlaku. 

 2. Menghitung besaran kapasitas daya dukung pondasi yang diijinkan dan 

mengetahui luas penampang pondasi yang akan dirancang. 

3. Memperhitungkan besaran gaya tekan yang terjadi dari dasar pondasi. 

2.2.1 Fungsi Pondasi 

Menurut (Arsyad & Umar, 2016), kedua peneliti tersebut menungkapkan 

bahwa fungsi pondasi sebagai berikut: 

1. Hal yang sangat mendasar ketika merancang rumah atau bangunan akan selalu 

diawali dengan perancanan pondasi begitu juga pada pelaksanaannya. 

2. Pondasi dirancang agar dapat menahan seluruh beban yang akan berdiri 

diatasnya seperti contohnya beban dinding. 

3. Pondasi dapat digunakan untuk merancang bangunan yang badan rumah perlu 

diangkat seperti halnya di tepi pantai. Sehingga, rumah yang dirancang dapat 

bebas dari rendaman air yang dapat mengakibatkan kerusakan struktur. 

4. Pondasi berfungsi untuk menyalurkan seluruh beban struktur bagian atas untuk 

disalurkan ke dasar tanah paling dalam tanpa mengakibatkan penurunan daya 

dukung tanah yang signifikan. 

2.2.2 Jenis Pondasi 

Menurut (Munawir, Suyadi, & Saraswati, 2009) menyatakan bahwa ada 

pondasi dapat digolongkan berdasarkan penyaluran bebannya: 

1. Pondasi dangkal (shallow foundation), dengan kedalaman pada umumnya D ≤ 

B atau D/B ≤ 1. Jenis pondasi dangkal terdiri dari pondasi telapak (footing 
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foundation) yang meliputi telapak bujursangkar, segiempat dan lingkaran; dan 

pondasi terapung (floating foundation). 

2. Pondasi dalam (deep foundation), dengan kedalaman D > 4 s/d 5B atau D/B ≥ 4 

s/d 5. Ada beberapa jenis pondasi dalam seperti pondasi tiang (piled foundation), 

pondasi sumuran (well foundation) dan pondasi kaison (caesson foundation). 

2.2.3  Jenis Tiang Pancang 

2.2.3.1  Tiang Pancang Beton  

Menurut (Boewles, 1991) pembuatan tiang pancang beton dapat dibuat dengan 2 

(dua) metode, cast-in-place dimana pembuatan tiang pancang dibuat di lokasi 

proyek dan pre-cast pile dimana tiang pancang dibuat diluar lokasi proyek.  

Tiang pondasi yang dibuat diluar lokasi proyek baru dapat digunakan 

setelah pondasi beton berumur 28 hari. Namun, pemilihan penggunaan tiang 

pancang beton memiliki keuntungan dan kerugian sendirinya. Keuntungan dari 

mengunakan tiang pancang beton antara lain karena adanya pemeriksaan control 

kualitas oleh pabrikan, pelaksanaan pemancangan tidak dipengaruhi oleh air tanah, 

daya dukung ijin pondasi dapat diperhitungkan dengan jelas sesuai tiang pancang 

yang digunakan, pemancangan dengan cara menumbuk dapat memperkuat atau 

mempertahankan daya dukung vertical dengan lebih baik. 

Kerugian dari penggunaan tiang pancang beton adalah menimbulkan 

polusi baik suara maupun udara dalam pelaksanaannya, proses pemancangan sulit 

dilaksanakan jika dalam pelaksanaanya memerlukan diameter yang terlalu besar, 

proses penyambungan tiang pancang perlu alat dan bahan serta waktu yang extra 

dan begitu juga dengan proses pemotongan tiang pancang. 
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2.2.3.2  Tiang Pancang Kayu  

Tiang pancang dengan bahan kayu biasa diapplikasikan untuk 

pembangunan dermaga. Tiang pancang yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan dimana kayu yang digunakan harus cukup tua, bermutu baik dan tidak 

cacat. Sedangkan, kayu lunak yang akan dipakai untuk tiang pancang harus perlu 

diawetkan terlebih dahulu sesuai dengan AASHTO M133-86. 

2.2.3.3 Tiang Pancang Baja 

Tiang pancang baja yang biasa digunakan adalah profile baja gilas. Tetapi 

tiang pancang pipa dan persegi sudah dapat digunakan. Namun dalam 

pelaksanaanya, tiang pancang pipa dan persergi perlu diisikan lagi dengan beton 

dengan mutu minimum K-250.  

2.2.4  Metode Uji Pondasi 

2.2.4.1  PDA Test 

Menurut (Nurhadi, 2013) menjelaskan bahwa Pile Dynamic Analyzer 

adalah sebuah metode uji kapasitas daya dukung tiang pancang dengan 

menggunakan gelombang suara. Gelombang suara tersebut kemudian direkam dan 

diproses oleh sebuah applikasi khusus dengan computer untuk mendapatkan 

informasi mengenai kapasitas daya dukung tiang. 

Keuntungan dan kelebihan mengunakan metode uji ini adalah waku 

pengetesan yang relatif cepat, membutuhkan ruang kerja uji yang relatif kecil, 

mengevaluasi daya dukung sekaligus integritas struktur serta mengevaluasi 

penurunan tiang. Adapun kekurangn dari metode ini adalah tidak dapat dapat 

digunakan untuk menguji gaya lateral, pengguna applikasi harus benar-benar 
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berpengalaman, pemasangan sensor-sensor untuk pengujian harus sangat teliti 

dikarenakan sangat pemasangan sensor sangat sensitif. 

1.2.4.2 Loading Test 

Menurut (Nurhadi, 2013) mengungkapkan bahwa uji pembebanan tiang 

(pile loading test) adalah sebuah metode yang diimplementasikan mengunakan 

sejumlah beban yang sebanding untuk menguji daya dukung pondasi. Ada dua (2) 

macam pile load test yang dapat digunakan untuk menguji. 

1. Axial Loading Test 

Metode uji ini mengacu pada aturan ASTM D 114, beban yang digunakan adalah 

2 (2) kali dari beban rencana. Ukuran pelat baja harus lebih kecil dari ukuran 

pile cap dan tidak boleh lebih kecial dari ukuran hidrolik yang digunakan. Posisi 

hidrolik harus sentris pada tiang pancang. 

2. Lateral Loading Test  

Metode uji ini juga sama mengacu pada aturan ASTM D 1143, dimana beban 

diletakan weighted platform dengan beban yang telah diperhitungkan sesuai 

degan ketetapan. Hasil pengujian di dapat dari reaksi balok beban yang 

ditumpukan pada dongkrak hidrolik yang dipompa secara horizontal. Peletakan 

balok beban harus sentris pada tiang pancang. 

2.3 Kolom 

Definisi kolom menurut SNI 2847:2013 (Standar Nasional Indonesia, 

2013) adalah sebuah elemen struktur yang berfungsi untuk menahan gaya tekan 

beban aksial. Untuk struktur yang mengalami perubahan dimensi lateral, bagian 

yang memiliki lateral terkecil rata-rata terletak pada sisi dimensi atas dan dimensi 

bawah yang lebih kecil. Kolom menerima beban yang diteruskan dari beban balok 
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induk maupun anak. Beban diteruskan dari tingkat bangunan paling atas sampai 

dengan paling bawah hingga sampai dengan tanah melalui pondasi. 

Menurut (Pangouw & Dapas, 2015), pada dasarnya ada tiga (3) macam 

kolom beton bertulang sebagai berikut: 

1. Struktur kolom beton bertulang dengan pengikat sengkang lateral. 

Kolom yang ditulangi dengan tulangan induk yang umumnya tulangan baja ulir 

dan diikat dengan pengikat sengkang yang umumnya tulangan baja polos. 

Pengikat sengkang diikat pada arah lateral yang bermaksud untuk mengeliminasi 

bahaya pecah beton yang dapat mempengaruhi kekokohan kolom. 

2. Struktur kolom beton bertulang dengan pengikat spiral. 

Memiliki fungsi sama dengan pengikat lateral sebelumnya, hanya bentuk dari 

pengikat kolom berbentuk spiral atau helix yang dililitkan sepanjang kolom. 

Lilitan spiral memberikan gaya tekan disekeliling penampang. 

3. Struktur kolom komposit. 

Elemen dari struktur untuk menahan gaya tekan yang diperkuat arah 

memanjangnya dengan mengunakan profil baja atau pipa baik dengan atau tidak 

mengunakan tulangan induk.  

2.3.1 Fungsi Kolom 

Menurut (Limbongan, Dapas, & Wallah, 2016), fungsi kolom adalah 

sebagai sebuah elemen dari struktur yang bertindak sebagai perantara yang 

meneruskan seluruh beban bangunan ke dasar tanah. Selain itu, peranan kolom juga 

sangat penting agar bangunan tidak runtuh. 

Beban yang besar membutuhkan struktur kolom yang besar pula dan 

sebaliknya. Namu, struktur kolom yang besar membutuhkan ruang yang besar juga. 
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Namun, struktur kolom pipih dapat menjadi alternatif masa kini, selain 

memperbaiki permasalahan ruang sesuai dengan kebutuhan juga memiliki nilai 

tambah estetika. 

2.4 Balok 

Balok merupakan elemen struktur yang bertujuan untuk menahan beban 

vertikal dan horisontal. Adapun beban vertikal yang ditanggung merupakan beban 

mati dan beban hidup yang diterima dari pelat lantai. Dimana, beban horizontal 

yang ditanggung merupakan beban angin dan gempa pada sebuah struktur 

bangunan. Fungsi dari balok adalah sebagai sebuah rangka yang menahan beban 

bangunan secara horizontal. 

2.4.1 Syarat Balok 

Menurut (PBI, 1971), berikut adalah persyaratan balok yang harus 

dipenuhi: 

a. Lebar balok tidak boleh kurang dari 1/50 panjang bentang bersih balok. 

b. Tulangan balok tidak boleh kurang dari diameter 12 dan sebisa mungkin hindari 

pemasangan tulangan pada balok lebih dari 2 lapis, kecuali untuk keadaan 

khusus. 

c. Tulangan tarik harus tersebar merata sepanjang daerah tarik maksimum dari 

penampang. 

d. Untuk balok yang tingginya lebih dari 90 cm, harus dipasang tulangan samping 

dengan luas minimum 10% dari luas tulangan tarik induk.Pada balok-balok yang 

lebih tinggi dari 90 cm pada bidang-bidang sampingnya harus dipasang tulangan 

samping dengan luas minimum 10% dari luas tulangan tarik pokok. Diameter 
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tulangan polos tidak boleh kurang dari 8mm dan tulangan ulir tidak boleh kurang 

dari 6mm. 

   e. Jarak sengkang tidak boleh lebih dari 30cm pada pengikat sengkang. Diameter 

sengkang tidak boleh kurang dari 6mm. 

2.4.2 Jenis Balok 

Berdasarkan (Chu Kia, Wang; G. Salmon, 1994) dijelaskan bahwa ada beberapa 

macam balok baik berdasarkan perencanaan lentur dan balok sebagai tumpuan. 

a. Struktur beton balok bertulang berbentuk persegi dengan tulangan tunggal 

Balok ini merupakan balok yang hanya tahan terhadap beban tarik dan lemah 

terhadap beban lentur. 

b. Struktur beton balok bertulang berbentuk persegi dengan tulangan rangkap 

Balok ini dapat menahan beban tarik dan beban lentur, namum besar penampang 

balok tidak boleh dibatasi. Dikarenakan jika besar penampang balok jika 

dibatasi, maka balok mungkin akan tidak dapat menahan beban tekan. 

c. Struktur beton balok betulang berbentuk T 

Balok ini tidak berbentuk persegi melainkan bentuk T. Balok ini dapat menahan 

sebagain beban axial. 

2.5 Pelat Lantai 

Menurut (Pangouw & Dapas, 2015), pelat lantai adalah elemen dari 

struktur bangunan yang membatasi antar lantai dan tidak berhubungan langsung 

dengan tanah. Pelat lantai ditumpu oleh kerangka elemen struktur balok yang 

bebannya kemudian ditransferkan melalui elemen struktur kolom ke dalam tanah. 

Dalam perancangannya, pelat lantai harus dirancang dalam keadaan kaku yang rata 

dan lurus. Kemiringan pada pelat lantai hanya diizinkan untuk keperluan aliran air. 
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Sedangkan, dalam halnya untuk merancang ketebalan pelat lantai perlu 

diperhitungkan besaran beban yang harus dipikul, panjang bentangan, besaran 

lendutan ijin serta material konstruksi yang digunakan untuk pelat lantai. 

2.5.1 Fungsi Pelat Lantai 

Berikut ini adalah fungsi dari sebuah pelat lantai: 

1. Sebagai pembatas antar lantai 

2. Sebagai bidang penyangga pijakan dari orang yang beraktivitas diatasnya. 

3. Sebagai tempat pemasangan mekanikal dan elektrikal untuk lantai sebelumnya. 

4. Sebagai peredam suara dari antar lantai. 

5. Memperkokoh struktur beton bertulang secara horizontal. 

2.5.2 Jenis Pelat Lantai 

Menuru (Chu Kia, Wang; G. Salmon, 1994) berdasarkan materialnya, pelat lantai 

dibagi menjadi 4 macam: 

1. Pelat Kayu 

Pelat lantai dari material kayu yang dirancang menjadi satu kesatuan menjadi 

sebuah bidang pijakan yang luas. Pelat lantai kayu memiliki kelebihan dan 

kekurangannya sendiri. Adapun kelebihan dari pelat lantai kayu yaitu harganya 

yang ekonomis, dikarenakan harga yang relatif lebih murah, beban sendiri 

material konstruksi yang ringan memberi kehematan pada perancangan pondasi 

serta pelaksanaan pengerjaannya yang relatif lebih mudah. 

Namun, berikut adalah kekurangan dari pelat lantai dengan material kayu 

dimana dalam penggunaannya hanya dapat diaplikasikan pada perancangan 

struktur yang relatif sedarhanaa, bukan merupakan benda peredam yang baik, 

mempunyai sifat yang mudah terbakar, tidak tahan air dan mudah bocor, mudah 
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terpengaruh oleh cuaca seperti hujan, panas,dll. serta ditidak dapat dipasangi 

keramik. 

2. Pelat Beton 

Pelat lantai beton umumnya dirancang ditempat dengan baja tulangan dana 

bertumpu pada balok dan kolom pendukung. Tulangan baja dirancang pada 

kedua arah dimana tulangan silang dipasang bertujuan untuk menahan gaya 

momen baik tarik maupun lentur. Persyaratan perancangan struktur pelat lantai 

ini diatur pada SNI Beton 1991 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tebal minimum pelat lantai yang diijinkan adalah 12 cm dan pelat atap adalah 

7 cm. 

b. Diameter tulangan baja yang digunakan harus tidak boleh kurang dari 8 mm. 

c. Perancangan pelat lantai harus menggunakan tulangan baja rangkap atas dan 

bawah untuk yang tebal pelat lantainya lebih dari 25 cm. 

d. Jarak tulangan induk dipilih paling minimum, tidak boleh kurang dari 25 cm 

dan lebih dari 20 cm atau sama dengan 2 (dua) dari tebal pelat. 

e. Tulangan pelat wajib memiliki selimut beton minimum setebal 1 cm untuk 

menghindari tulangan baja dari korosi dan kebakaran.. 

Berikut ini adalah keuntungan dari penggunaan pelat lantai beton dimana 

pengunaannya dapat diaplikasikan untuk bangunan yang mempunyai beban 

besar, umumnya digunakan sebagai lantai dapur dan kamar mandi karena tidak 

dapat terbakar dan tahan terhadap air, dapat dipasang keramik, material yang 

awet dan kuat dan perawatannya pun mudah serta umur pengunaannya juga 

panjang. 
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3. Pelat Baja 

Konstruksi pelat lantai baja ini biasanya diaplikasikan untuk elemen struktur 

bangunan yang mayoritas mengunakan bahan baja. Umumnya, pelat lantai baja 

biasa digunakan untuk workshop, gudang atau pabrik. 

4. Pelat Bondek 

Pelat bondek merupakan hasil dari inovasi. Dalam perancangannya tulangan 

bawah disubtitusi dengan mengunakan material pelat bondek. Tujuan dari 

inovasi ini adalah untuk mengefisiensikan biaya tulangan baja dan bekisting 

bawah. Sedangkan pada tulangan atas biasa dirancang dalam bentuk batangan 

dan dapat disubtitusikan dengan mengunakan besi wiremesh untuk mempercepat 

dalam perihal pemasangannnya. 

2.6 Analisa Pembebanan 

2.6.1 Beban Mati (D) 

Menurut SNI 1727: 2013 (Standar Nasional Indonesia, 2013) definisi dari 

beban mati adalah seluruh berat yang berasal dari material konsturksi sendirinya 

yang diaplikasikan untuk sebuah bangunan gedung. Beban mati yang dimaksud 

terdiri dari dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, finishing serta 

seluruh elemen arsitektur lainnya serta seluruh material yang terpasang untuk 

mekanikal dan elektrikal. Untuk proses perancangan, memerlukan jumlah berat 

bahan yang akan digunakan pada bangunan tersebut, bila tidak memiliki informasi 

yang jelas mengenai jumlah beban mati, maka total nilai berat tersebut memerlukan 

persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang. 
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2.6.2 Beban Hidup (L) 

Menurut SNI 1727: 2013 (Standar Nasional Indonesia, 2013) beban hidup 

adalah beban yang berasal dari orang yang beraktivitas pada struktur konstruki yang 

dimaksud. Selain itu, beban lain yang tidak diperhitungkan sebagai beban mati 

ataupun beban konstruksi dan beban lingkungan juga disebut sebagai beban hidup 

seperti sebagai berikut: 

2.6.2.1  Beban angin (W) 

Berdasarkan PPIUG 1983 (Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, 

1983), definisi beban angin diakibatkan dengan keberadaan gaya tekan surplus dan 

negatif (hisap), yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Gaya 

tekan tiup yang diperhitungkan adalah minimum 25 kg/m2. Perhitungan ini tidak 

berlaku untuk daerah di perairan dan pesisir laut sampai dengan jarak 5 km dari tepi 

pantai. Pada daerah ini gaya tekan negatif (hisap) yang diperhitungan adalah 

minimum 40 kg/m2. 

2.6.2.2 Beban Gempa (E) 

Berdasarkan SNI-1726-2012 (Standar Nasional Indonesia, 2012), definisi 

beban gempa merupakan semua yang berpengaruh pada elemen struktur terhadap 

gaya aksial, gaya geser dan gaya lentur yang diakibatkan dari gaya gempa baik 

secara horisontal maupun vertikal sesuai dengan ketentuan. 

2.6.2.3  Beban Khusus (K) 

Beban khusus adalah seluruh beban yang bekerja pada bangunan serta 

bagian dari bangunan yang terjadi dikarenakan adanya perubahan seperti perubahan 

pada suhu, beban pada saat pemasangan dan pembongkaran, penurunan daya 

dukung pondasi, penyusutan, serta seluruh gaya tambahan yang berasal dari beban 

Sutrisno Cayadi, Analisis Daya Dukung Struktur Kolom Beton Bertulang pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat 
Grand Mall, 2018 
UIB Repository © 2018



20 
 

  Universitas Internasional Batam 

hidup yang bersangkutan seperti seperti gaya rem yang berasal dari keran, gaya 

sentrifugal dan gaya dinamis yang berasal dari mesin-mesin, serta gaya khusus 

lainnya.  

Menurut PPUIG 1983 (Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, 

1983), pada setiap struktur harus diperiksa terhadap gaya-gaya khusus yang terjadi 

karenan adanya perubahan suhu, beban saat pemasangan, penurunan daya dukung 

pondasi, menyusutan, kerangka, gaya rem yang bekerja, gaya sentrifugal yang 

bekerja, gaya dinamik yang bekerja serta pengaruh gaya khusus lainnya. Tidak 

hanya itu, juga perlu untuk memeriksa gaya yang akan timbul diakibat oleh 

hilangnya tumpuan, pemangku dan struktur sejenis lainnya. 

2.7 Pengantar Gempa 

Secara umum menurut (Mulyo, 2004) gempa bumi dapat didefinisikan 

sebagai getaran atau pergerakan dari selempengan kulit bumi baik benua dan 

samudera yang bersifat sementara dan kemudian menyebar ke segala arah dalam 

kurun waktu yang lama secara berturut-turut. Adapun proses terjadinya gempa 

bumi dapat disebabkan oleh runtuhan lubang-lubang interior bumi, tabrakan 

lempeng bumi, letusan gunung berapi dan kegiatan tektonik. 

2.8 Metode Konstruksi 

2.8.1 Pre-Cast Concrete 

Metode ini merupakan sebuah metode yang pengerjaannya diluar lokasi 

proyek. Dalam mekanismenya, metode ini membutuhkan waktu untuk pengerasan 

setalah itu akan siap dipakai. Dikarenakan pengerjaan diluar lokasi proyek, maka 

untuk mencapai efektifitas maksimal pengerjaan dengan metode ini disarankan 

untuk memproduksi ukuran tipikal. (Iqbal Batubara, 2012).  
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Metode ini merupakan alternatif yang mendukung perkembangan 

konstruksi di Indonesia dalam segi waktu, energi dan pelestarian lingkungan (Siti 

Aisyah Nurjannah, 2011). (Hendrawan Wahyudi dan Hery Dwi Hanggoro 2010) 

menjelaskan bahwa metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun, 

adapun kelebihan yang dimaksud antara lain menyederhanakan pelaksanaan 

konstruksi dengan waktu yang cepat. Waktu pengerjaan pembuatan struktur 

merupakan pertimbangan yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan 

pembiayan proyek. Penggunaan bahan menjadi lebih maksimal dengan mutu bahan 

yang lebih baik, penyelesaian finishing dengan mudah serta dapat diberikan variasi. 

Metode ini juga tidak membutuh lahan proyek yang sangat luas serta dapat 

mengurangi polusi suara, bersih dan ramah lingkungan.  

Keterbatasan dari mengimplementasikan metode ini adalah jumlah 

produksi yang sedikit mengakibatkan harga produksi yang meningkat, panjang dan 

bentuk yang diproduksi terbatas pada kapasitas alat angkat dan transportasi yang 

terserdia, jarak tranportasi perlu dijadikan bahan pertimbangan dari sisi ekonomis, 

mengunakan alat khusus dalam penanganan dan pemakaiannya, bahaya pengunaan 

beton pracetak pada sambungan pada daerah goegrafis gempa, memerluan ruang 

yang cukup untuk mengerjakan sambungan pada beton pracetak serta perlu adanya 

lahan besar untuk pembuatan dan penyimpananan. 

2.8.2 Cast-in-Situ Concrete 

Beton Cast in Situ atau dapat disebut sebagai beton konvensional dimana 

pengerjaan pengecoran langsung dilakukan dilokasi proyek. Berikut merupakan 

langkah-langkah pengerjaan beton konvensional: 
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1. Langkah pembersihan, sebelum pengecoran perlu dipastikan bahwa bekisting 

dalam keadaan bersih dari kotoran apapun. 

2. Langkah perakitan bekisting, dimana untuk mengerjaan bekisting kolom balok 

dan plat dirakit sebelum langkah pembesian. Sedangkan untuk pengerjaan 

bekisting kolom dirakit setelah langkah pembesian. Agar bekisting mudah 

dilepas, maka bekisting perlu dioles dengan oli. 

3. Langkah pembesian, yang termasuk dalam langkah ini dimulai dari potong besi 

tulangan, pembentukan besi tulangan dan perakitan tulangan struktur sesuai 

dengan rencana. 

4. Langkah pengecoran, lokasi pengadukan beton harus dengan dekat lokasi 

pengecoran supaya tidak berjatuhan dan tidak kotor. Pengecoran struktur kolom 

dilaksanakan terpisah dari pengecoran struktur balok dan plat lantai dilakukan 

di waktu yang bersamaan. Sedangkan pengecoran struktur kolom dilaksanakan 

sebelum pengecoran struktur balok dan pelat lantai. 

2.8.3 Metode Bottom-Up 

 Menurut (Prawidiawati, F.; Nurcahyo, 2015) metode bottom-up adalah 

sebuah metode konstruksi dimana pengerjaannya dimulai dari seluruh pengerjaan 

galian yang kemudian baru dilanjutkan dengan pengerjaan struktur. Dalam metode 

ini pengerjaan galian harus selesai terlebih dahulu sampai dengan elevasi yang 

direncanakan. Pengerjaan struktur akan dimulai dari pelat lantai yang paling bawah 

ke atas. Dimana struktur kolom, struktur balok dan pelat lantai dicor dengan metode 

cast-in-situ. Galian tanah dikerjakan dengan metode open cut atau menggunakan 

sistem dinding penahan tanah baik sementara maupun permanen. Sedangkan dalam segi 

kekuatan, dinding penahan tanah dapat diperkokoh dengan metode strutting, ground 
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anchor dan cantilever. Pekerjaan dewatering yang biasa digunakan untuk metode ini 

adalah pre-drainage.  

2.8.4 Metode Top-Down 

Menurut (Prawidiawati, F.; Nurcahyo, 2015) metode top-down adalah, 

sebuah metode konstruksi dimana pengerjaan basement-nya dimulai dari lantai 

basement yang paling atas dan dilanjutkan sampai dengan lantai basement yang 

direncanakan. Pekerjaan galian pada metode ini dilakukan secara bersamaan. 

Sedangkan untuk pekerjaan struktur basement pada metode ini dikerjakan dari atas 

ke bawah dengan dibanu dengan king post. King post adalah bagain dari pondasi 

yang digunakan untuk sebagai kolom sementara pada pengerjaan basement dan 

kemudian akan diperkokoh menjadi kolom permanen. King Post pada umumnya 

terbuat dari struktu baja baik profil baja ataupun pipa baja. 

Dinding penahan tanah yang biasa digunakan pada metode ini adalah 

dinding diafragma (diaphragm wall) yang pengerjaannya sudah dikerjakan sebelum 

pekerjaan galian tanah. diaphragm wall berfungsi untuk sebagai pembatas 

dewatering sekaligus sebagai dinding pada basement. 
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