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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Umum Proyek Konstruksi 

 Proyek merupakan aktivitas atau kegiatan yg memiliki tempo tertentu 

dengan berbagai sumber daya yang sangat terbatas, untuk melaksanakan suatu tugas 

yang telah ditetapkan. D.I Cleland dan W.R. King (1987) menyatakan bahwa suatu 

proyek artinya campuran dari beberapa sumber daya, yang dikelompokkan dalam 

suatu organisasi sementara untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Kegiatan atau 

tugas yang dikerjakan pada proyek berupa pembangunan atau perbaikan sarana 

fasilitas (bendungan, gedung, jembatan, jalan, dan sebagainya) atau berupa kegiatan 

penelitian, dan pengembangan. 

 Proyek konstruksi adalah sebuah kumpulan-kumpulan kegiatan yang saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu (konstruksi / bangunan) dalam batasan 

waktu, biaya, dan mutu (BMW). Proyek konstruksi memerlukan beberapa sumber 

daya yaitu : manusia, peralatan, bahan bangunan, , uang, waktu, informasi dan 

metode pelaksanaan. 

2.2 Jenis Proyek Konstruksi 

Proyek pembangunan konstruksi berkembang sejajar dengan perkembangan 

kehdupan mnusia dan kemajuan teknologi. Bidang-bidang dari kehidupan manusia 

yang bermacam-macam menuntut perusahaan industri jasa konstruksi, membangun 

proyek-proyek konstruksi sesuai dengan keragaman bidang dan desain yang 

diinginkan. Berikut beberapa jenis proyek konstruksi, yaitu: 
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1. Proyek konstruksi bangunan gedung 

Proyek konstruksi bangunan gedung mencakup bangunan gedung 

seperti perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal dan 

sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi terdiri dari yang berskala 

rendah, menengah, dan tinggi. Biasanya berencana untuk proyek 

bangunan gedung lebih lengkap dan detail 

2. Proyek pembangunan perumahan / pemukiman (Residential 

Construction / Real Estate) 

Proyek pembangunan perumahan dibedakan dengan proyek bangunan 

gedung secara rinci yang didasarkan pada kelase pembangunannya 

serempak dengan penyerahan prasarana-prasarana penunjangnya, jadi 

memerlukan perencanaan infrastruktur dari perumahan tersebut. 

3. Proyek konstruksi teknik sipil 

Konstruksi rekayasa berat (Heavy Engineering Construction) 

umumnya proyek yang masuk jenis ini adalah proyek-proyek yang 

bersifat infrastruktur seperti proyek bendungan, jalan raya, jembatan, 

terowongan, jalan kereta api, dan pelabuhan. 

4. Proyek konstruksi indisutri (Industrial construction) 

Proyek konstruksi dalam jenis ini biasanya proyek industry yang 

membutuhkan spesifikasi dan persyaratan khusus seperti kilang 

minyak, pertambangan dan nuklir.  
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2.3 Tahap Kegiatan dalam Pekerjaan Bangunan Gedung 

Secara garis besar tahapan proyek konstruksi dapat dibagi menjadi 4, yaitu: 

1. Tahapan perencanaan (Planning) 

Merupakan penetapan acuan rencana proyek, mencakup consultant 

untuk menterjemahkan kebutuhan pemilik, survey, pembuatan TOR 

(Term of Reference), studi kelayakan proyek (Feasibility studies), 

schematic design, pemilihan design, budget dan program. Hasil dari 

tahap ini adalah 

a. Master Plan 

b. Studi kelayakan 

c. Laporan survey 

d. TOR (Term of Reference) 

e. Program & budget 

2. Tahap Perencangan (Design) 

Tahapan perencangan terdiri dari: 

a. Pra Rancangan (Preliminary Design) 

Pra rancngan meliputi kriteria desain, skematik desain, proses 

diagram blok rencana, rencana tapak, potonngan, denah, gambar 

situasi dalam lapangan (Site Plan) dan perkiraan biaya. 

b. Pengembangan Rancangan (Design Development) 

Merupakan tahap pengembangan dari pra rancangan yang sudah 

dibuat dan kalkulasi-kalkulasi yang lebih rinci, mencakup: 

1. Perhitungan-perhitungan detil secara terperinci 

2. Gambar-gambar detail 
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3. Garis besar (Outline Specification) 

4. perkiraan biaya untuk konstruksi secara terperinci 

c. Desain akhir dan penyiapan dokumen pelaksanaan (Final Design 

& Construction Document) 

2.4 Definisi Kolom 

Menurut Sudarmoko (1996) kolom merupakan batang tekan vertikal dari 

sebuah rangka struktur yang memikul atau menerima beban dari balok. Kolom 

adalah salah satu elemen struktur tekan yang memegang peranan paling penting 

dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi 

kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya balok dan bidang lantai yang 

bersangkutan dan runtuh total seluruh struktur. Menurut SK SNI T – 15 - 1991 - 03 

kolom artinya komponen struktur bangunan yang bertugas untuk menyangga atau 

menahan beban aksial tekan vertical dengan bagian tinggi yng tidak ditopng paling 

tidak tiga kali dimensi lateral terkecil kolom tersebut. 

2.5 Jenis-Jenis Kolom 

Menurut Wang dan Ferguson (1986) jenis-jenis kolom ada tiga, yaitu: 
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1. Kolom Ikat (Tie Column)  

 

Gambar 2.1 Kolom Ikat 

2. Kolom Spiral (Spiral Column) 

 

Gambar 2.2 Kolom Spiral 
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3. Kolom Komposit (Composite Column) 

 

Gambar 2.3 Kolom Komposit Sumber : Google Pictures 

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

ada 3 jenis kolom beton bertulang, yaitu: 

1. Kolom yang menggunakan pengikat sengkang lateral. Kolom ini merupakan 

kolom beton yang diberi penulangan dengan batang tuangan utama arah 

memanjang, pada jarak sepasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang kea 

rah laterak. Tuangan ini bekerja sebagai untuk memegang atau menahan 

tulangan pokok arah memanjang agar tetap kokok pada tempatnya. 

2. Kolom yang memakai pengikat spiral. Bentuknya sama seperti kolom yang 

pertama hanya saja tulangan lateral ini digunakan sebagai pengikat tulangan 

utama memanjag merupakan tulangan spiral yang dililitkan keliling 

membentuk heliks atau spiral menerus sepanjang kolom. Fungsi dari 

tulangan spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap 

deformasi cukup besar sebelum runtuh dan menahan gaya lateral, sehingga 

mampu mencegah atau menahan terjadinya kehancuran atau kerusakan pada 

seluruh struktur sebelum proses redristribusi momen dan tegangan 

terwujud. 
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3. Struktur kolom komposit, adalah kolom struktur tekan vertical yg dikuatkan 

pada arah memanjanng dengan gelagar profil baja atau pipa, dengan atau 

tanpa diberi tulangan utama memanjang. 

2.6 Fungsi Kolom 

Fungsi kolom artinya peneruss beban semua bangunan ke dalam pondasi. 

Bila diumpaamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yg memastikan 

sebuah bangunan dapat berdiri dengan kokoh. Kolom dikategorikan dalam struktur 

primer untuk meneruskan beban-beban bangunan dan beban-beban lain seperti 

beban hidup (barang-barang dan manusia ), serta bebaan angina. Kolom juga 

berfungsi sangat penting agar bangunan tidak runtuh atau roboh. Beban sebuah 

bangunan dimulai dari atap. Dan di lanjutkan pada setiap lantai beban atap akan 

meneruskan beban yang diterimanya ke kolom dan pada akhirnya beban akan 

diberikan pada pondasi. 

Material yang dibutuhkan untuk membuat kolom yaitu: 

1. Beton ready mix sesuai mutu 

2. Oil form 

Oil form untuk mengoles dinding bagian dalam bekisting agar beton dan 

bekisting tidak lengket. 

3. Concrete Decking 

Concrete Decking atau yang biasa dikenal tahu beton ialah beton atau sepesi 

yang dibentuk sesuai dengan ukuran selimut beton yang telah ditentukan. 

Biasanya tahu beton ini berbentuk kotak atau silender. Ada dua jenis 

concrete decking, yaitu: 
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a. Plastic Decking 

Plastic Decking terbuat dari bahan plastic dengan ketebalan 3.5cm 

b. Beton Decking terbuat dari campuran beton yang dibuat secara manual, 

berbentuk silender kecil atau pun berbentuk kotak, dengan diameter 

kira-kira 10cm dan ketebalanna yang dapat disesuaikan dengan 

ketebalan selimut beton yang direncanakan oleh konsultan perencana. 

4. Calbond (Super Bonding Agent) 

Calbond atau cairan perekat antara beton lama dengan baru. 

5. Curing Compound 

Curing Compound atau bahan perawatan beton dan perlindungan beton 

yang menghambat proses penguapan air pada beton basah. 

Tenaga kerja dalam pembuatan kolom: 

1. Mandor dan pelaksana yang bisa membaca shop drawing dengan baik. 

2. Tukang cor yang ahli yang mengerti lingkup pekerjaan pengecoran. 

Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kolom yaitu: 

1. Tower Crane 

Tower Crane adalah alat untuk pengangkat dan pengangkut yang memiliki 

prosedur gerakan yang sangat lengkap, yaitu: kemampuan menggeser 

(Trolleying), mengangkaat muatan (lifting), bertahan tetap (tidak bergerak) 

di atas bila diperlukan serta membawa muatan ke tempat yang telah 

ditentukan (slewing and travelling). 
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Gambar 2.4 Tower Crane 

2. Concrete Mixer Truck 

Concrete mixer Truck adalah mesin kendaraan yng digunakan untuk 

mengaduk beton. Biasanya Concrete Mixer Truck di panggil atau dipesan 

oleh kontraktor kepada perusahaan beton agar lebih cepat dan kualitan lebih 

terjamin. 

 

Gambar 2.5 Concrete Mixer Truck Sumber : Google Pictures 

Leslie Louis Siuwandy, Analisis Kolom Pada Apartemen Formosa Residence, 2018 
UIB Repository@2018



15 
 

   Universitas Internasional Batam 

3. Concrete Bucket 

Concrete bucket ialah tempat pengangkutan beton dari truck mixer concrete 

sampai ke daerah pengecoran. Pada proyek pembangunan Apartemen 

Formosa Residence pihak kontraktor menggunakan Concrete Bucket 

ukuran 2.5 m3. 

 

Gambar 2.6 Concrete Bucket & Pipa Tremie 

4. Pipa Tremie  

Pipa Tremie merupakan pipa yang digunakan untuk mengatur tinggi dan 

posisi jatuh beton saat pengecoran. Pada proyek Apartemen Formosa 

Residence pipa tremie hanya digunakan pada saat pengecoran kolom dan 

tangga. 

5. Theodolite 

Theodolite adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan tinggi 

tanah menggunakan sudut mendatar dan sudut tegak. Pada proyek 
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Apartemen Formosa Residence theodolite digunakan untuk mengukur 

verticality dari kolom yang sudah di cor. 

 

Gambar 2.7 Theodolite Sumber: Google Pictures 

6. Concrete Vibrator 

Concrete Vibrator merupakan alat yang berfungsi untuk menggetarkan 

beton pada waktu pengecoran agar beton didalam dapat mengisi seluruh 

ruanan dan tidak ada rongga-rongga udara dianara tulangan tulangan beton 

yag dapat membuat beton keropos. Concrete vibrator digerakkan oleh 

mesin listrik dan memiliki lengan beberapa meter untuk menggetarkan 

beton di tempat yang agak jauh dan dalam. 

 

Gambar 2.8 Concrete Vibrator Sumber: Google Pictures 
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7. Batching Plant 

Batching plant adalah suatu system yang berfungsi sebagai tempat pabrikasi 

batu buatan yang terbuat dari campuran air, semen, agregat halus / pasir, 

agregat kasar / koral, dan berbagai macam campuran lain seperti bahan 

kimia. 
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