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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Pengertian Beton 

Beton merupakan pengkombinasian materi yang meliputi semen (unsur 

pengikat), agregat kasar (contoh : kerikil), agregat halus (contoh : pasir) dan 

dengan atau tanpa tambahan bahan aditif yang membentuk zat padat. Beton secara 

luas diketahui sebagai campuran pasir, semen, dan kerikil yang berubah menjadi 

batu keras saat bercampur dengan air. Karakteristik beton sangat bergantung pada 

kondisi pada semen, pasir, kerikil, air, maupun tambahan bahan aditifnya . Hasil 

beton yang optimal bisa diperoleh dengan cara memperhatikan takaran, dan jenis 

unsur bahan yang digunakan serta menjaga proses pembuatannya tetap sejalan 

dengan metode yang ingin diterapkan. 

 

2.1.2 Kelebihan Beton 

1. Harga yang cenderung terjangkau karena disebabkan ketersediaan material 

baku didaerah lokal. 

2. Tidak bisa berkarat dan membusuk serta mempunyai karakteristik 

ketahanan gaya tekan yang tinggi. 

3. Adukan beton mudah dipindahkan serta memiliki varietas tinggi dalam 

bentuk dan volume yang hendak dicetak . 

4. Beton mengalami peningkatan kuat tekan dan kuat tarik jika 

dikombinasikan dengan baja . 
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5. Beton yang sudah retak mudah diperbaiki dengan cara mengisi retakan 

dengan beton cair yang juga mudah dipompa untuk mencapai ketinggian 

tertentu. 

6. Tahan aus dan cenderung tahan api menjadikan biaya perawatan beton 

relatif murah. 

 

2.1.3 Kekurangan Beton 

1. Kuat tarik yang lemah pada beton menyebabkan mudahnya terjadi 

keretakan sehingga perlu dikombinasikan dengan tulangan baja untuk 

tercapai hasil yang optimal. 

2. Beton cair mengalami penyusutan saat pengeringan sehingga harus 

disediakan dilatasi (expansion joint) pada stuktur yang panjang untuk 

memberi ruang saat terjadi susut pengerasan serta untuk pengembangan 

beton. 

3. Dilatasi juga harus disediakan untuk mencegah keretakan beton 

dikarenakan karakteristik volume beton keras yang relatif mudah berubah 

bergantung pada suhu ruangan. 

4. Beton tidak berkarakteristik kedap air secara sepenuhnya, sehingga 

kandungan alkali pada air yang melalui pori-pori beton dapat merusak 

beton. 

5. Karakteristik beton yang getas (tidak daktail) mengharuskan dilakukannya 

perhitungan secara terperinci dan seksama agar tercapai hasil yang optimal 

saat dikombinasikan dengan tulangan baja, terutama pada bangunan tahan 

gempa yang memerlukan beton bersifat daktail. 
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2.1.4 Bahan Aditif (Admixture) yang Diaplikasikan Pada Beton 

Bahan Aditif (admixture) merupakan bahan-bahan yang dicampurkan pada 

beton dengan tujuan untuk memanipulasi karakteristik dari beton agar tercapai 

hasil yang lebih sesuai dengan kondisi pada pekerjaan tertentu dan juga sebagai 

salah satu cara untuk penghematan biaya. Berikut merupakan beberapa jenis 

bahan aditif (admixture), yaitu: 

1. Tipe Water-Reducing Admixtures 

Admixtures ini digunakan dengan tujuan untuk mengurangi keperluan 

faktor air-semen yang diperlukan pada beton umumnya. Beton yang 

dihasilkan dengan bahan aditif ini berkekuatan tinggi pada umumnya. 

2. Tipe Retarding Admixtures 

Admixtures ini digunakan dengan tujuan untuk memperlambat proses 

pengikatan pada beton yang biasanya digunakan saat pengecoran ditempat 

dengan suhu tinggi. 

3. Tipe Accelerating Admixtures 

Admixtures ini digunakan dengan tujuan untuk mempercepat proses 

pengikatan serta pengembangan kekuatan awal beton. Tingginya kuat 

tekan awal yang dihasilkan dalam waktu yang singkat diperlukan pada 

waktu pelaksanaan dengan jadwal yang padat untuk segera dibebani oleh 

beban dari pekerjaan berikutnya. 
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4. Tipe Water Reducing and Retarding Admixtures  

5. Admixtures ini digunakan dengan tujuan untuk mereduksi keperluan faktor 

air-semen pada saat proses pengecoran beton serta memperlambat waktu 

pengikatan pada beton. 

6. Tipe Water Reducing and Accelerating Admixtures 

Admixtures ini digunakan dengan tujuan untuk mereduksi keperluan faktor 

air-semen pada saat proses pengecoran beton serta mempercepat proses 

pengikatan dan pengembangan kekuatan awal pada beton. 

7. Tipe Water Reducing High Range Admixtures 

Admixtures ini digunakan dengan tujuan untuk mereduksi keperluan faktor 

air-semen pada saat proses pengecoran beton sebanyak 12% bahkan lebih. 

Umumnya dicampurkan pada beton bermutu tinggi serta dengan level 

kemudahan pengerjaan yang tinggi. 

8. Tipe Water Reducing, High Range Retarding Admixtures 

Admixtures ini digunakan dengan tujuan untuk mereduksi keperluan faktor 

air-semen pada saat proses pengecoran beton sebanyak 12% bahkan lebih, 

sekaligus mereduksi waktu pengikatan beton. Biasanya dicampurkan pada 

beton saat kondisi dimana dalam sebuah proyek hanya memiliki sedikit 

sumber daya serta yang mempunyai keterbatasan ruang gerak. 

 

2.2 British Standard (BS) 

Bidang konstruksi memiliki jenis-jenis standar perencanaan dengan 

pilihan yang beraneka ragam dan luas, salah satu yang cukup sering digunakan 

adalah British Standard. Perencanaan pada struktur beton dalam British Standard 
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tercapai pada bagian “Structural Use of Concrete, Part 1: Code of Practice for 

Design and Construction” (BS 8110-1-1997). Sama dengan SNI, BS berisi 

mengenai penetapan peraturan perencanaan, pendetailan, spesifikasi dan 

pembuatan beton bertulang dan beton prategang dalam lingkup struktur bangunan 

saja, tidak termasuk struktur jembatan. 

Ketidaksamaan antara BS 8110-1-1997 dengan SNI 03-2847-2002 bisa 

diamati dari faktor perkalian pembebanannya dan juga rumus-rumus perhitungan 

perencanaan dan pendetailannya. Berikut merupakan tabel perbedaan faktor 

perkalian yang biasanya digunakan: 

Tabel 2.1 Perbedaan Faktor Perkalian Pembebanan 

Pembebanan British Standard SNI 

Beban Mati 1,4 1,2 

Beban Hidup 1,6 1,6 

Beban Angin 1,4 1,3 

Sumber : BS 8110-1-1997; SNI 03-2847-2002. 

 

2.3 Tinjauan Umum 

2.3.1 Kolom 

“Kolom adalah batang penahan gaya tekan vertikal pada rangka struktur 

yang umumnya pembuatannya ditujukan sebagai pemikul beban yang disalurkan 

oleh struktur balok. Kolom difungsikan sebagai suatu elemen struktur tekan yang 

memegang peranan penting terhadap kestabilan struktur suatu bangunan, sehingga 

keruntuhan pada suatu kolom menjadi lokasi kritis yang dapat menyebabkan 

terjadinya keruntuhan (collapse) lantai yang bersangkutan  juga bisa runtuh total 
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(total collapse) secara keseluruhan pada struktur lantai tersebut.” 

(Sudarmoko, 1996) 

 

2.3.2 Balok 

Balok berperan sebagai bagian dari struktur sebuah bangunan yang kaku 

dan dirancang dengan tujuan untuk menopang beban dari pelat lantai pada 

umumnya serta menyalurkan beban terhadap elemen-elemen kolom penopang. 

Pengerjaan balok umumnya dilakukan bersama dengan pengerjaan pelat lantai 

agar terbentuknya suatu kesatuan struktur yang bersifat monolit. 

 

2.3.3 Pelat Lantai 

Pelat lantai termasuk salah satu komponen pembentuk struktur konstruksi 

pada suatu bangunan, struktur yang menanggung beban secara langsung, beban 

hidup dan beban mati yang diterima secara lansung kemudian disalurkan untuk 

ditanggung oleh balok. Pelat lantai yang direncanakan pada umumnya diharuskan 

berkarakteristik rigid serta dengan derajat kemiringan bernilai nol (rata). 

Perencanaan pada ukuran dimensi pelat lantai memiliki pengaruh pada kolom dan 

balok yang akan dimanfaatkan. Ketebalan pada pelat lantai bergantung dengan 

besarnya beban yang akan diterima saat ketika kegiatan pengoperasionalan pada 

bangunan mulai dilakukan. 
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2.4 Tinjauan Khusus 

2.4.1  Volume Kolom Beton 

 

             

      Sumber : google 

Gambar 2.1 kolom,  

 

Volume Kolom                       = panjang x lebar x tinggi x berapa unit kolom 

2.4.2  Volume Balok Beton 

 

          Sumber : google 

Gambar 2.2 balok,  

 

Volume Balok         = panjang x lebar x tinggi x berapa unit balok 

Jesseca, Analisa Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Menghitung Volume Pengecoran di Proyek Pembangunan Apartemen
One Residence Batam Centre, 2018
UIB Repository©2018



15 
 

                                                                                    Universitas Internasional Batam 

   

2.4.3  Volume Plat Lantai Beton 

 

       Sumber : google 

Gambar 2.3 pelat lantai beton 

 

Untuk perhitungan volume plat lantai beton biasa dilakukan dalam 2 cara (atas 2 

kepentingan), yaitu :                                                

1. Volume bersih plat lantai beton (tidak termasuk volume plat lantai diatas 

balok) 

Volume plat lantai beton   =  panjang x lebar x tebal plat x unit plat 

Cara ini biasa dilakukan untuk mengetahui volume beton yang diperlukan dalam 

rencana pengecoran, karena ini merupakan nilai real volume beton yang 

dibutuhkan dalam pengecoran plat lantai nantinya. 

 

2. Volume kotor plat lantai beton (termasuk volume plat lantai diatas balok. 

Volume plat lantai beton           = panjang x tinggi x tebal plat x 1,1 (waste) 
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Cara ini biasa dilakukan untuk mengetahui volume beton dalam menghitung 

(membuat) Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini dilakukan untuk 

menghindari kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan dan akurasi perhitungan 

jumlah besi tulangan plat lantai beton tersebut. Karena bagaimana juga pembesian 

(tulangan) plat lantai dibuat bertumpu pada balok beton dibawahnya. 
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