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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Proyek konstruksi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan hasil 

dalam bentuk  bangunan ataupun infrastruktur. Pada umumnya pelaksanaan 

proyek konstruksi memiliki jangka waktu yang pendek dan tidak akan berulang 

untuk proyek yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya yaitu kondisi pada saat  pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan. 

Selain itu, risiko konstruksi dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu proyek di 

lapangan karena berpengaruh terhadap tujuan, biaya, waktu serta kualitas proyek. 

Setiap pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan tidak terlepas dari risiko, 

sehingga membuat ketidakpastian yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas 

konstruksi. 

Proyek konstruksi dapat di bagi menjadi dua kelompok bangunan  yaitu 

bangunan gedung dan bangunan teknik sipil. Keduanya memiliki contoh jenis 

bangunan dan  karakteristik yang berbeda yaitu : 

1. Bangunan gedung terdiri dari kantor, pabrik, rumah dan lain-lain. Ciri-ciri 

kelompok bangunan ini ialah : 

a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tempat 

tinggal. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi 

pondasi umumny sudah diketahui. 

c. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk kemajuan pekerjaan.
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2. Bangunan sipil terdiri dari jembatan, bendungan, jalan dan infrastruktur 

lainnya. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Pembangunan proyek konstruksi sangat membantu kepetingan setiap 

manusia, sehingga dalam pembangunannya alam perlu diperhatikan. 

b. Pada pelaksanaannya, pembangunan proyek diadakan dengan syarat 

lokasi berdiameter luas dan panjang. Selain itu, kondisi pondasi suatu 

proyek akan sangat berbeda dengan proyek lainnya. 

c. Dibutuhkannya manajemen perusahaan yang baik dalam memecahkan 

suatu masalah. 

Ada banyak tahapan dalam proses konstruksi mulai dari proses awal 

konstruksi hingga selesai, diantaranya sebagai berikut : pekerjaan awalan, 

pekerjaan tanah (galian dan timbunan), pekerjaan struktur bawah (pondasi), 

pekerjaan struktur atas (kolom, beton dan plat), pekerjaan kuda-kuda dan atap, 

pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik (ME) dan plumbing, pekerjaan  cat, 

pekerjaan akhir serta pekerjaan pembersihan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan 

membahas jenis proyek konstruksi berupa bangunan gedung yang berguna 

sebagai sarana olahraga bagi mahasiswa Universitas Internasional Batam dan 

menganalisis struktur atas (kolom bertulang) pada bangunan tersebut. Selain itu 

juga metodologi penelitian berupa observasi, praktek lapangan, wawancara, 

analisis serta kepustakaan sehingga penulis mendapatkan data-data yang di 

butuhkan untuk menganalisis struktur kolom bertulang pada proyek Sport Hall 

Universitas Internasional Batam. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Struktur 

Struktur bangunan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu struktur bawah (lower 

structure) dan struktur atas (upper structure). Yang termasuk kedalam struktur 

bawah ialah pondasi dan struktur bangunan yang berada dibawah permukaan 

tanah, sedangkan yang dimaksud dengan struktur atas adalah struktur yang berada 

di atas permukaan tanah seperti kolom, balok, plat dan tangga. 

Beban-beban yang bekerja pada struktur seperti beban mati (dead load), 

beban hidup (live load), beban angin (wind load) menjadi perhitungan awal dalam 

perencanaan struktur untuk mendapatkan besar dan arah gaya yang bekerja pada 

setiap komponen struktur, kemudian dilakukan analisis struktur untuk mengetahui 

besarnya kapasitas penampang dan tulangan yang dibutuhkan oleh masing-masing 

struktur. 

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang berpedoman pada Standar Tata 

Cara Penghitungan Struktur Beton no: SK SNI T-15-1991-03 dan Peraturan 

Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983 dalam perencanaan struktur atas. 

2.2.2 Beton 

Beton merupakan suatu komposit antara semen portland atau semen 

hidraulik yang lain, agregat halus (pasir), agregat kasar (krikil) dan air, dengan 

bahan tambahan ataupun tidak yang membentuk masa padat (SNI 03-2847-2002, 

2002).  

Dalam pembentukan beton, semen berguna sebagai pengikat pasir dan 

bahan-bahan agregat lainnya. Selain itu diperlukan suatu komposisi campuran 

yang baik atau tepat yang di harapkan mendapat suatu hasil yang memuaskan 
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sesuai kekuatan yang telah direncanakan dengan pengeluaran yang efisien. Beton 

mampu menahan gaya tekan akan tetapi lemah terhadap gaya tarik sehingga dapat 

menimbulkan retakan pada area sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dipasang 

tulangan baja pada daerah yang menerima gaya tarik dan di area yang 

diperkirakan dapat terjadi retakan. Alasan menggunakan tulangan baja 

dikarenakan baja kuat terhadap gaya tarik sesuai dengan spesifikasinya.  

Secara umum beton dapat diartikan sebagain campuran bahan- bahan 

agregat halus dan kasar yaitu pasir, batu, batu pecah dan sebagainya dengan 

penambahan bahan semen secukupnya sebagai perekat dan air sebagai bahan yang 

berguna untuk membantu prosesnya berlangsung pembentukan beton. Jika 

ditambah dengan tulangan besi pada beton,  maka dikenal dengan nama  beton 

bertulang. Penambahan tulangan harus dengan luas dan jumlah yang tidak kurang 

dari nilai minimum, dengan syarat menggunakan  prategang ataupun tidak serta 

direncanakan berdasarkan kerjasama antara kedua material tersebut untuk 

menahan gaya yang bekerja.   

Beton yang baik adalah beton yang dapat menahan beban yang diberikan 

kepadanya baik itu beton bertulang atau beton tumbuk . dikatakan beton yang baik 

jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Kedap air artinya bahwa beton tersebut tidak bisa dimasuki oleh air. 

2. Awet (durable) artinya beton tersebut harus tahan terhadap pengaruh 

lingkungan. 

3. Tidak banyak mengalami penyusutan artinya beton tersebut tetap pada 

kondisi awal meskipun mengalami perubahan sedikit sekali. 

4. Tidak retak-retak artinya beton tersebut selalu dalam kondisi yang baik. 
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5. Tidak timbul karang-karang beton (boney combing), artinya beton tersebut 

harus memiliki permukaan yang halus. 

6. Tidak menjadi lapuk (eflorescence), artinya beton tersebut selalu memiliki 

struktur tetap. 

7. Tidak pecah-pecah (spalling) artinya bahwa beton tersebut mempunyai ikatan 

yang kuat antara komponen-komponen penyusunya. 

8. Permukaan tahan terhadap pengausan (abration) artinya beton tersebut tahan 

terhadap gesekan apapun. 

Adapun keuntungan dan kerugian dari beton bertulang diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Keuntungan dari beton bertulang 

a. Mempunyai daya dukung yang besar, melebihi bahan-bahan kayu, batu 

bata dan sebagainya. Karena kuat tekan sangat tinggi dari betonya dan 

kuat tarik yang sangat besar dari bajanya. 

b. Mempunyai daya tahan terhadap temperatur yang tinggi dan dapat tahan 

lama asalkan dipelihara dengan baik. 

c. Cukup tahan terhadap kejutan serta getaran, misalnya akibat gempa 

bumi, mesin yang bergetar dan lain-lain. 

d. Beton dapat dicor dalam bentuk sesuai dengan yang dikehendaki, dan 

mendapatkan keteguhan yang disyaratkan sehingga penggunaanya 

praktis. 

2. Kerugian dari beton bertulang 

a. Biayanya mahal dan pembongkaranya sulit sehingga tidak sesuai dengan 

bangunan yang sifatnya sementara. 
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b. Berat sendiri yang relatif besar. 

c. Sisa pembongkaran konstruksi beton tidak dapat digunakan lagi (sulit 

untuk dibongkar pasang). 

d. Sifat keteguhan beton dicapai pada saat pelaksanaanya, sehingga untuk 

mengetahui kekuatan beton harus mengadakan pengujian beton dan 

slump test. 

e. Relatif sulit dalam pelaksanaanya, di mana membutuhkan keahlian dan 

pengawasan khusus di dalam pengerjaanya. 

2.2.3 Kolom 

Kolom merupakan salah satu bagian dari struktur atas pada suatu proyek 

bangunan. Kolom dapat memikul beban vertikal dari balok induk maupun balok 

anak. Kolom merupakan komponen struktur dengan rasio yang tinggi terhadap 

berbagai dimensi lateral terkecil melebihi tiga yang digunakan terutama untuk 

mendukung beban aksial tekan vertikal.  

Fungsi dari kolom ialah meneruskan seluruh beban yang ada pada 

bangunan dari elevasi yang tinggi (atas) ke elevasi yang lebih rendah (bawah) 

hingga beban tersebut sampai ke tanah melalui pondasi. Kolom juga termasuk 

struktur utama yang dapat meneruskan berat bangunan dan beban lainnya seperti 

beban hidup (live load), serta beban angin (wind load). Fungsi yang sangat 

penting dari kolom ialah menopang bangunan agar tidak roboh. 

Untuk beban bangunan yang besar tentunya memerlukan struktur 

penopang yang besar juga, sehingga mampu menahan beban yang ada. Kolom 

dengan ukuran yang cukup besar dapat memberikan pengaruh terhadap ukuran 

ruangan sehingga menjadi semakin kecil. Hal ini menyebabkan fungsi ruangan 
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menjadi terganggu, begitu juga sebaliknya jika ukuran kolom terlalu kecil maka 

ukuran ruangan menjadi lebih besar. Akan tetapi, dengan ukuan kolom yang kecil 

belum tentu dapat menahan beban yang ada (Limbongan, Dapas, & Wallah, 2016) 

Kolom yang tidak dapat menahan beban yang ada dapat menyebabkan 

keruntuhan pada bangunan. Hal ini merupakan kondisi yang sangat kritis yang 

menyebabkan runtuhnya struktur lainnya yang ada pada bangunan tersebut, baik 

runtuh sebagian maupun runtuh total. Karena kolom sangat berpengaruh pada 

semua bagian struktur yang ada pada bangunan, mulai dari atap hingga ke dasar 

(pondasi).  

Sehingga untuk mengantisipasi keruntuhan kolom hal pertama yang harus 

diperhatikan adalah desain dari ukuran kolom itu sendiri. Ukuran kolom harus 

disesuaikan dengan perhitungan beban yang akan ditahan, dimana beban itu harus 

ditinjau dari berbagai struktur yang akan di topang oleh kolom itu sendiri. Bukan 

hanya dalam ukuran saja yang harus diperhatikan, tetapi beberapa unsur dalam 

pembentukan kolom pun harus dipertimbangkan seperti material, besar beban 

yang diterima, panjang bentang kolom, waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan proyek, serta nilai estetika bangunan. 

Untuk menjaga keamanan dari keruntuhan bangunan maka harus 

diperhatikan struktur bawahnya (pondasi). Semua ukuran sruktur harus sesuai 

dengan perhitungan yang telah direncanakan. Selain itu kondisi tanah pun harus 

mampu menopang beban dari pondasi diperiksa karena kolom akan meneruskan 

beban ke pondasi sehingga pondasinya harus kuat. Kedalaman tanah juga harus 

diperiksa batas kerasnya agar tanah tidak ambles ketika pondasi sudah didirikan 

sehingga tidak menyebabkan keruntuhan bagi struktur bagian atasnya.  
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Kolom beton bertulang terdiri dari 3 jenis menurut (Istimawan 

Dipohusudo, 1994) seperti yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Struktur 

Beton Bertulang diantaranya sebagai berikut : 

a) Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral.  

Kolom jenis ini merupakan kolom yang ditulangi dengan besi tulangan pokok 

memanjang, yang menggunakan jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat 

sengkang ke arah lateral. Fungsi dari tulangan ini adalah untuk memegang 

tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. 

b) Kolom menggunakan pengikat spiral. 

Kolom jenis mempunyai bentuk yang sama dengan kolom jenis pertama, 

namun yang menjadi pembedanya adalah pengikat pada tulangan pokok 

kolom ini. Dimana pengikat tulangan pokok memanjang ini merupakan 

tulangan spiral yang dililitkan keliling membentuk heliks menerus 

disepanjang kolom. Fungsi dari tulangan spiral ini untuk memberi 

kemampuan pada kolom agar menyerap deformasi (perubahan bentuk) cukup 

besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran 

seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen dan tegangan terwujud. 

c) Struktur kolom komposit 

Kolom jenis ini diperkuat dengan gelagar baja profil atau pipa pada arah 

memanjang, dengan atau tanpa diberi besi tulangan pokok memanjang.  
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Gambar 2.1 Jenis – Jenis Kolom 

(Sumber : Google) 

Adapun pembagian kolom berdasarkan kegunaannya dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu : 

a) Kolom Utama 

Maksud dari kolom utama adalah kolom yang berfungsi untuk menyenggah 

beban utama yang berada diatasnya (beban mati dan beban hidup). Ada 

beberapa ketentuan dalam perencanaan kolom utama terutama dalam 

pembangunan rumah tinggal, diantaranya jarak kolom utama adalah 3,5 

meter. Hal ini disarankan agar balok yang menopang lantai tidak terlalu besar. 

Untuk rumah tinggal dua atau lebih biasanya dipakai dimensi kolom 20/20 

dengan tulangan pokok 8D12mm serta begel D8-10cm (maksud dari 8 D 12 

ialah jumlah besi beton diameter 12 mm 8 buah dan maksud dari begel 8-10 

cm diameter 8 dengan jarak 10 cm). 

b) Kolom Praktis 

Yang di maksud dengan kolom praktis adalah kolom yang berfungsi 

membantu kolom utama dan juga mengikat dinding sehingga keadaan 
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dinding stabil. Jarak maksimum kolom 3,5 meter, atau pada pertemuan 

pasangan bata (sudut). Dimensi yang biasa digunakan ialah 15/15 dengan 

tulangan beton 4D begel D8-20.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 2.2 Kolom Praktis dan Kolom Utama 

(Sumber : Google) 

 

Untuk merencanakan suatu kolom ada persyaratan dan prinsip yang harus 

diterapkan. Berikut penjelasan syarat dan prinsip dalam perancangan kolom. 

a. Syarat Perancangan Kolom. 

Berikut adalah 4 ketentuan terkait perhitungan kolom, berdasarkan SNI-03-

2847-2002 :  

1. Kolom yang direncanakan harus dapat memikul beban aksial terfaktor 

yang berasal dari berbagai sumber seperti lantai atau atap serta mampu 

memikul momen maksimun sehingga menghasilkan rasio maksimum dari 

setiap momen yang telah diperhitungkan terhadap beban aksial. 
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2. Memperhitungkan beban tak seimbang dan beban eksentris yang terjadi 

pada proses konstruksi rangka terhadap atap ataupun lantai pada kolom 

dalam dan luar. 

3. Ujung-ujung terjauh pada sebuah kolom saat melakukan perhitungan 

momen akibat adanya beban gravitasi bisa dianggap jepit, dengan syarat 

ujung-ujung tersebut menyatu (monolit) dengan berbagai komponen 

struktur yang lainnya.  

4. Pendistribusian momen yang bekerja pada setiap level lantai ataupun atap 

terhadap kolom diatas dan dibawah lantai harus berdasarkan kekakuan 

relatif kolom dan kondisi kekekangan pada ujung kolom. 

b. Prinsip Perancangan Kolom 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perancangan 

sebuah kolom: 

1. Tinggi bentang pada kolom 

2. Jarak antar setiap kolom 

3. Beban berat yang diterima kolom 

4. Jenis material yang digunakan pada pembuatan kolom 

5. Ukuran dan bentuk pada sebuah kolom 

6. Metode pekerjaan pada saat dilapangan, dari proses fabrikasi hingga 

penggabungan. 

Perancangan suatu penampang kolom haruslah memenuhi kriteria 

kekuatan dan kekakuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari keruntuhan pada 

saat adanya beban dari dalam maupun luar. Kekuatan dan kekakuan penampang 

kolom sangat bergantung pada jenis material yang digunakan (kolom kayu, baja 
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ataupun beton). Berikut merupakan faktor yang menjadi prinsip umum dalam 

proses perencanaan suatu kolom: 

1. Nilai kekuatan dan kekakuan struktur 

2. Nilai pembeda dari setiap besaran material 

3. Nilai pembeda dari bentuk dan besar penampang suatu kolom 

4. Kondisi tumpuan dan kondisi batas 

 Analisa Kolom 

Perencanaan yang matang terhadap struktur kolom sangat diperlukan guna 

menganalisis tegangan yang terjadi pada saat pembangunan dimulai. Berikut 

adalah tegangan yang terjadi: 

1. Tekuk Lateral 

Tekuk lateral biasa terjadi pada kolom yang mengalami pembebanan baik 

dari beban sendiri maupun dari luar. Hal ini disebabkan ketidakstabilan 

arah lateral yang timbul di atas kolom serta kecukupan dari kekakuan 

kolom sehingga dapat mengakibatkan keruntuhan sebelum kekuatan dari 

penampang tercapai. Untuk menghindari terjadinya tekuk lateral ini, 

dapat dilakukan dengan cara seperti membuat kolom agar memiliki sifat 

kekakuan yang cukup serta dapat menggunakan pengaku lateral atau 

biasa disebut lateral bracing. 

2. Tegangan Geser 

Tegangan geser adalah gaya resultan dari gaya eksternal dan gaya 

internal yang masing-masing setiap gaya tersebut memiliki gaya reaksi 

berbeda, seperti gaya reaksi pada gaya internal yang berasal dari 

kekuatan struktur bangunan tersebut dalam melawan gaya eksternal. 
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Sedangkan gaya eksternal yaitu gaya reaksi beban yang diterima oleh 

sktruktur kolom tersebut. 

3. Defleksi 

Defleksi adalah lendutan yang terjadi akibat tidak adanya keseimbangan 

panjang bentang dari sebuah kolom dengan beban. Selain itu, defleksi 

juga biasanya berbanding terbalik dengan kekakuan sebuah kolom. 

4. Tegangan Utama 

Tegangan utama adalah perbedaan arah tegangan aksial yang timbul dari 

sebuah interaksi antara tegangan lentur dan tegangan geser. 

5. Pusat Geser 

Penerapan pusat geser beban pada sebuah balok dapat mengurangi resiko 

puntir  sehingga hanya akann menyebabkan terjadinya lentur. Puntir ini 

terjadi apabila penampang tidak simetris pada saat pemberian beban. 

6. Torsi 

Torsi merupakan puntiran yang biasanya timbul pada suatu elemen 

struktur yang diberikan momen puntir baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pada torsi ini juga dapat menimbulkan tegangan geser torsional 

yang merupakan akibat dari adanya momen torsi yang bekerja pada suatu 

elemen struktur tersebut. 

7. Tegangan Tumpu 

Tegangan tumpu biasa terjadi akibat adanya tegangan yang timbul pada 

bidang kontak antar dua elemen struktur, seperti tegangan yang terjadi 

ujung kolom sederhana yang terletak diatas tumpuan ujung dengan 

memiliki dimensi tertentu. 
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8. Tegangan Lentur 

Tegangan lentur biasanya terjadi karena disebabkan aksi dari momen 

lentur. Pada suatu besaran momen tertentu, apabila tinggi sebuah kolom 

menjadi dua kali dengan lebar tetap, maka dapat menyebabkan tegangan 

lentur mengecil dengan faktor ¼. Sedangkan apabila momen dan tinggi 

penampang bersifat konstan maka dengan memperlebar penampang dua 

kali dapat memperkecil tegangan lentur menjadi setengahnya. 

Dalam kerja praktek ini penulis akan membahas jenis Kolom 

menggunakan pengikat sengkang lateral. Struktur kolom dibuat dari beton dan 

besi karena keduanya termasuk material gabungan yang tahan akan tekan dan 

tarik. Besi merupakan material yang tahan akan tarikan dan beton merupakan 

material yang tahan akan tekanan.  

Untuk menguji kuat perlu struktur pada kolom penulis merujuk pada SNI 

T-15-1991-03 (SNI T-15-1991-03, 1991) dengan faktor beban sebagai berikut : 

U = 1,2 D + 1,6 L 

U= Kuat Perlu 

D= Beban Mati 

L= Beban Hidup 

Sedangkan untuk menguji kuat kolom penulis merujuk pada persamaan 

Whitney. Untuk Kolom segi empat ada dua kemungkinan, yaitu hancur tarik dan 

hancur tekan. Berikut persamaan Whitney dalam kolom segi empat: 

Hancur tarik : 
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Hancur tekan : 
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2.2.4 Besi Tulangan 

Tulangan merupakan suatu fungsi yang sangat penting untuk struktur 

beton karena daya dukung struktur beton bertulang didapatkan dari hasil kerja 

sama antara beton dan tulangan. Tulangan tersebut terdiri dari suatu jaringan 

batang-batang besi. 

Besi tulangan adalah besi yang berbentuk batang yang digunakan untuk 

penulangan beton. Dalam konstruksi bangunan dikenal dengan besi ulir dan besi 

polos, dimana besi berpenampang ulir mempunyai kekuatan lebih jika 

dibandingkan dengan besi polos. 

Syarat-syarat yang ditentukan dalam besi tulangan : 

1. Besi tulangan tidak boleh mengandung serpih-serpih, lipatan-lipatan, 

retak-retak dan gelombang. 

2. Permukaan hanya diperbolehkan untuk berkarat ringan 

3. Batang-batang besi tulangan harus lurus. 
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