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                 BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Tinjauan Umum 

2.1.1 Pengertian Beton 

Beton merupakan campuran yang berisikan pasir, krikil atau batu pecah 

yang disebut sebagai agregat  yang dicampur menjadi satu dengan mencampurkan 

semen dan air membentuk suatu masa yang mirip dengan batu. Mampu digunakan 

dalam membuat pondasi, plat cangkang, plat lantai dan balok. 

 

2.1.2 Pengenalan Terhadap Bahan Konstruksi Beton 

Beton bertulang merupakan bahan konstruksi yang sangat banyak 

digunakan diseluruh dunia, karena beton mempunyai kelebihan diantaranya yaitu : 

1. Bahan-bahan dasar pembuatan beton yaitu pasir, air, semen, serta agregat 

kasar yang mudah di dapatkan. 

2. Beton mempunyai sifat yang relative awet atau tahan lama  

3. Beton sangat mudah di bentuk keberbagai bentuk yang diinginkan suatu 

proyek. 

Dalam membahas mengenai properti-properti beton, beton juga 

mempunyai bahan dasar yang dapat digunakan untuk pembuatan beton. Hal ini 

akan membantu untuk lebih mengerti dalam perilaku dari beton diantaranya yaitu 

: 
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a. Semen 

Semen merupakan bubuk halus jika dicampurkan dengan air yang akan 

menghasilkan adukan semen. Adukan semen mempunyai fungsi untuk mengikat 

serta menahan agregat-angregat didalam campuran dalam pembuatan beton. 

Semen mempunyai beberapa jenis yaitu : semen Portland, Blended Hidroolis, 

Hidroolis Expansif. 

b. Agregat 

Agregat merupakan kekuatan tinggi untuk menghasilakan beton dengan mutu 

yang baik. Dalam penyimpanan agregat seharusnya disimpan dengan tempat yang 

bersih serta terhindar dari bahan konstruksi yang lain dan kering, karena apabila 

disimpan ditempat yang basah maka jumlah air yang dibutuhkan untuk campuran 

perlu dikoreksi. Agregat mempunyai 2 (dua) bagian yaitu : Agregat kasar dan 

agregat halus. 

c. Air 

Air merupakan bagian yang sangat penting dari campuran beton, karena air 

dibutuhkan untuk membantu menstabilkan semen yang akan menghasilkan semen 

yang mengeras seperti batu. Campuran semen ketika keras akan mengikat agregat 

menjadi satu kesatuan yang padu. Air yang dibutuhkan harus bersih dari kotoran 

dan unsur-unsur kimia yang akan mempengaruhi kekuatan beton. 
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2.1.3 Jenis-Jenis Beton  

Beton mempunyai beberapa jenis berdasarkan fungi serta kegunaannya 

yaitu : 

1. Beton Mortar 

Dalam pembuatan beton mortar memiliki bahan baku yang terdiri dari 

mortar, pasir, serta air. Beton mortar  mempunyai 3 (tiga) ragam yang 

sering digunakan yaitu semen, kapur, dan lumpur. 

2. Beton Bertulang 

Beton bertulang mempunyai sifat yang kuat terhadap gaya tekan yang 

terbentuk dari perpaduan campuran beton dan tulangan baja. Beton 

bertulang mem;punyai lemah akan gaya tarik. Oleh karena itu, tulangan 

baja sengaja diletak ke dalamnya agar kekuatan beton terhadap gaya Tarik 

meningkat. Beton bertulang banyak digunakan pada struktur bentang lebar 

seperti kolom, plat lantai, jembatan, jalan dll. 

3. Beton Pra-Tegang. 

Dalam pembuatan beton prategang mirip dengan beton bertulang. 

Perbedaannya hanya tipis yaitu terletak  pada tulangan baja yang akan 

dimasukkan  ke beton dengan ditegangkan terlebih  dahulu dengan tujuan 

agar tidak terjadi keretakan walau mampu menahan beban lenturan yang 

besar. 

4. Beton Ringan. 

Beton  ringan dibuat dengan menggunakan agregat yang ringan. Setiap 

orang yang menggunakan beton ringan kerap menambahkan zat aditif 

yang membentuk gelembungan udara di dalam beton, karena semakin 
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banyak jumlah gelembungan udara yang tersimpan di beton, maka pori-

pori akan semakin bertambah dengan itu ukurannya juga akaan semakin 

membesar. Beton ringan ini biasanya digunakan pada dinding non struktur. 

5. Beton Massa 

Merupakan beton yang dibuat dengan jumlah yang cukup banyak. Dalam 

penulangan beton massa sangat besar diatas kebutuhan rata-rata. 

Perbandingan volume dan luas permukaannya sangat tinggi. Beton massa 

memiliki ukuran dimensi lebih dari 60 cm. Beton massa banyak digunakan 

pada pembuatan pondasi besar, pilar bangunan, serta  bendungan. 

 

2.2  Pengertian Pondasi 

Pondasi merupakan konstruksi dasar sebagai penopang struktur bangunan 

atas yang diteruskan secara bertahap serta merata ke lapis tanah. Pondasi juga 

memiliki beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan pekerjaan proyek konstruksi 

diantaranya : 

1. Pondasi tiang pancang yaitu pondasi yang digunakan pada tanah lembek, 

tanah berawa dengan kondisi daya dukung tanah yang kecil. 

2. Pondasi Bored Pile yaitu pondasi yang berisikan beton dengan tulangan 

besi yang berbentuk tabung dengan diameter tertentu serta dipasang di 

bawah tanah dengan metode pekerjaanya dengan cara di bor. 
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2.3 Tinjauan Khusus 

2.3.1 Pengertian Kolom 

Kolom adalah batang tekan yang harus direncanakan untuk memikul 

beban aksial terfaktor yang bekerja pada semua lantai atau atap dan momen 

maksimum yang berasal dari beban terfaktor pada satu bentang terdekat dari lantai 

atau atap yang ditinjau. Kolom dapat menahan gaya tekan vertikal dari rangka 

struktur yang dapat memikul beban dari balok. Kombinasi pembebanan yang 

menghasilkan rasio maksimum dari momen terhadap beban aksial juga harus 

diperhitungkan. (SNI 03-2847-2002). 

Dalam  mendesain suatu ukuran kolom pada bangunan, langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah menghitung beban yang harus ditahan oleh kolom itu 

sendiri yang berasal dari kombinasi beban yang terjadi. Momen-momen yang 

bekerja pada lantai atau atap dapat didistribusikan pada kolom di atas dan di 

bawah lantai berdasarkan kekuatan relative kolom. Secara garis besar, hal-hal 

yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis-jenis terhadap kolom ialah : 

1. Ketersediaan material 

2. Besarnya beban yang diterima 

3. Panjang pada bentang Kolom 

4. Waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek 

 

2.3.2 Fungsi Kolom 

Fungsi dari struktur kolom adalah untuk penerus beban dari seluruh 

bangunan ke pondasi. Kolom mempunyai bangunan yang berdiri. Kolom terbilang 

struktur utama dalam meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban 
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hidup, dan beban angin. Beban bangunan dimulai dari atap, beban terhadap atap 

akan meneruskan beban yang sudah  diterima ke kolom. Semua beban yang akan 

diterima kolom akan didistribusikan ke permukaan tanah dibawahnya. 

 

2.3.3 Jenis – Jenis Pada Kolom 

Dalam buku struktur beton bertulang ( Istimawan Dipohusodo, 1994) ada 

3 (Tiga) jenis Kolom Beton Bertulang yaitu : 

1. Kolom pengikat sengkang lateral. 

Merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok 

memanjang pada jarak spasi tertentu yang diikat dengan pengikat 

sengkang ke arah lateral.  

2. Kolom dengan menggunakan pengikat spiral. 

Merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok 

memanjang pada jarak spasi tertentu yang diikat dengan pengikat 

sengkang ke arah lateral 

3. Struktur kolom komposit. 

Merupakan struktur tekan yang di perkuat pada arah memanjang dengan 

gelagar baja profil atau pipa, dengan atau tanpa diberi batang tulangan 

pokok memanjang. 

Bila berdasarkan kegunaan kolom pada bangunan sederhana bentuk kolom 

ada dua jenis yaitu kolom utama dan kolom praktis. 
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Gambar2.3.3  Jenis- jenis kolom 

sumber : tekniksipilinfo.blogspot.co.id 

 

Kolom Utama 

Berfungsi sebagai menyanggah beban utama yang berada di 

atasnya serta mampu menahan beban atap dan dinding yang menahan gaya 

horizontal dan vertikal. 

 

Kolom Praktis 

Berfungsi untuk membantu kolom utama dan berfungsi sebagai 

pengikat dinding agar dinding tetap stabil, jarak dari struktur kolom 

maksimum 3,5 meter. Dimensi dari kolom praktis ini adalah 15
15

. Posisi 

kolom pada konstruksi kolom portal dapat dilakukan terus menerus dari 

lantai bawah sampai lantai atas, dengan maksud posisi kolom-kolom portal 

tidak boleh digeser pada setiap lantai, karena akan menghilangkan sifat 

kekakuan dari struktur rangka portalnya. Ukuran pada kolom semakin ke 

atas boleh semakin kecil, tetapi sesuai dengan beban bangunan yang 

didukungnya, bila semakin ke atas juga semakin kecil. Perubahan dari 
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dimensi kolom dapat dilakukan pada lapis lantai, agar lajur kolom 

mempunyai kekakuan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.3.3 Kolom Praktis dan Kolom Utama 

Sumber : tekniksipilinfo.blogspot.co.id 

 

2.3.4 Kapasitas Kolom 

  Kapasitas pada suatu kolom bila mengalami beban aksial murni yang 

terjadi hanya kolom yang menahan beban sentris pada penampangnya (tanpa 

eksentrisitas). Dalam kondisi tersebut gaya luar akan ditahan oleh penampang 

kolom. Namun bila kekuatan yang telah dihitung tidak dapat diperoleh oleh 

kolom, maka momen pada kolom akan mereduksi kapasitas aksial maka akan 

terjadi akibat : 

a. Tidak konsentrisnya kolom dari suatu lantai terhadap lantai berikutnya. 

b. Mengimbangi momen pada suatu balok. 

c. Penulangan yang tidak sentris yang mengakibatkan tidak berhimpitnya 

titik berat geometrinya dengan titik berat penampang. 
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Gambar 2.3.4  (a) Kolom Konsentris (b) Kolom Eksentris 

sumber : tekniksipilinfo.blogspot.co.id 

 

2.4 Syarat dan Prinsip Perancangan Kolom 

2.4.1 Syarat Perancangan Kolom 

Menurut SNI-03-2874-2002 ada empat ketentuan terkait perhitungan kolom: 

1. Kolom dapat direncanakan untuk memikul beban aksial terfaktor yang 

bekerja pada semua lantai atau atap serta momen maksimum yang berasal 

dari beban terfaktor pada satu bentang terdekat dari lantai atau atap yang 

ditinjau 

2. Pada sebuah konstruksi rangka atau struktur menerus dipengaruh dari 

adanya sebuah beban yang tidak seimbang pada lantai serta atap pada kolom 

luar atau dalam yang harus diperhitungkan. 

3. Untuk menghitung momen yang berakibat dari beban gravitasi yang bekerja 

pada kolom, maka ujung ujung terjauh kolom dapat di bilang jepit, selama 

ujung-ujung tersebut dapat menyatu (monolit) dengan komponen pada 

struktur lainnya. 
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4. Momen-momen yang sedang bekerja pada setiap level lantai atau atap harus 

diberi pada kolom di atas dan di bawah lantai tersebut berdasarkan pada 

kekakuan relative kolom dan memperhatikan kondisi kekekangan di ujung 

kolom. 

Adapun dasar-dasar perhitungan sebagai berikut : 

1. Kuatan terhadap perlu 

2. Kuatan terhadap rancang 

 

2.4.2  Prinsip Perancangan Kolom 

 Pada perancangan kolom ada beberapa hal yang harus di perhatikan yakni : 

1. Tinggi bentang kolom. 

2. Jarak antar kolom. 

3. Besarnya beban yang diterima oleh kolom. 

4. Jenis material yang digunakan. 

5. Bentuk dan ukuran kolom 

6. Metode pekerjaan dilapangan (fabrikasi dan penggabungan) 

Dalam tahap mendesain suatu penampang semakin banyak batasan atau 

syarat dan prinsip, maka akan semakin mudah desain dilakukan. Setiap desain 

dapat memenuhi kriteria dari kekakuan untuk bisa menahan beban dalam maupun 

beban luar yang terjadi. Untuk memenuhi pendekatan desain harus bergantung 

pada jenis material yang dipilih (kolom kayu, baja, atau beton). Faktor yang 

menjadi prinsip-prinsip umum dalam perencanaan kolom, adalah : 

1. Besarnya kekuatan dan kekakuan struktur. 

2. Variasi besaran material. 
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3. Variasi bentuk dan besar penampang dari kolom. 

4. Variasi kondisi tumpuan dan kondisibatas. 

Prinsip dari desain praktis kolom kayu dipengaruhi dari berbagai faktor. Di 

antaranya sifat kayu yang memiliki kelebihan untuk memikul tegangan besar 

dengan waktu yang singkat. 
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