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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Analisa Metodologi Penelitian 

 Penganalisaan struktur proyek pembangunan apartemen Formosa residence 

menggunakan Prota Structure 2016. Kolom dari struktur gedung menggunakan 

system struktur beton bertulang dengan struktur portal terbuka, sistematis dan 

beraturan. Beberapa kombinasi pembebanan pada struktur elemen ini dimasukkan 

kedalam perhitungan analisis struktur. Dari hasil analisis struktur akan diperoleh 

perhitungan terhadap setiap kombinasi pembebanan tersebut yang digunakan untuk 

menganalisa perhitungan penulangan struktur seperti : kolom, balok, dan plat lantai. 

Teknik pengumpulan data terdiri dari 2, yaitu : 

1. Teknik analisis data kuantitatif  

Teknik analisis data kuantitatif adalah data yang telah dikumpul dihitung 

menggunakan rumus statistik. Karena perubahan zaman, teknik analisis 

penelitian kuantitatif bisa dilakukan menggunakan program aplikasi 

(software) khusus untuk analisis. 

2. Teknik analisis data kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif diawali dengan pembuatan catatan 

dilapangan. Lalu menganalisis data yang telah dibuat, lalu mengorganisasi 

data, memilih menjadi satuan yang akan dianalisis, menemukan hal penting 

dan memutuskan bagian yang akan disampaikan. 
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4.2 Ketentuan dan Peraturan Standar 

4.2.1 Pembebanan 

Perencanaan struktur mengikuti peraturan dan ketentuan umum yang 

berlaku, yaitu: 

1. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI) 1971 

2. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPIUG) 1983 

3. Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) 1982 

4. Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, 

SNI 03-2847-2002 tahun 2002 dari Badan Standarisasi Nasional. 

5. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan 

Gedung, SNI 03-1726-2002 tahun 2002 dari Badan Standarisasi 

Nasional. 

6. Baja Tulangan Beton, SNI 07-2052-2002 tahun 2002 dari Badan 

Standarisasi Nasional. 

Perancangan kekuatan struktur disesuaikan menurut kombinasi 

pembebanan yang di tetapkan dalam SNI 03-2847-2002 dengan 

bantuan program Prota Structures 2016 untuk menentukan beban 

yang bekerja pada struktur, dengan perbandingan: 

1. 1.4 DL (Dead Load) atau beban mati 

2. 1.2 DL (Dead Load) atau beban mati + 1.6 LL (Live Load) atau 

beban hidup. 
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4.3 Perilaku Kolom Sengkang 

 Tulang sengkang pada kolom berfungsi untuk mencegah tulangan menekuk 

keluar dan menahan ekspansi lateral kolom akibat menerima gaya aksial dari beban 

struktur balok dan plat lantai serta beban hidup. 

 Pada kolom persegi, tulangan sengkang memiliki jarak tertentu yang 

merupakan jarak pendukung tulangan longitundinal. Apabila kolom persegi 

diberikan beban aksial hingga runtuh, dimulai dengan adanya perubahan pada beton 

yaitu, pembungkus beton diluar tulang sengkang akan pecah atau membengkak, 

setelah itu tulangan longitudinal akan menekuk keluar karena beton pembungkus 

yang menahan tulangan sudah hancur. 

 Hal ini menyebabkan adanya pelebaran tulangan sengkak sehingga 

menyebabkan bentuk tulangan longitudinal lainnya untuk menekuk karena tidak 

ada gaya momen pada tulangan akibat gaya aksial dari beban struktur diatasnya dan 

pada akhirnya kolom akan runtuh. 
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Gambar 4.1 Grafik perbandingan tegangan-regangan pada kolom, Sumber: 

Google Pictures 

4.3.1. Faktor Keamanan untuk Kolom 

Faktor kemanan untuk kolom didesain lebih kecil dibandingan faktor 

keamanan lainnya seperti pada balok lentur dan balok geser, dimana faktor 

keamanan untuk balok lentur adalah 0.9, faktor keamanan untuk balok geser 

adalah 0.58. sedangkan faktor keamanan untuk kolom persegi adalah 0.7. 

4.4 Pekerjaan Struktur Kolom 

 Pekerjaan struktur kolom pada proyek ini secara keseluruhan sama kecuali 

dinding beton, meskipun dimensi serta jumlah tulangan di kolom berbeda-beda. 

Kolom merupakan komponen struktur utama bangunan yang tugas utamanya 

adalah menyangga beban aksial tekan vertical tetapi pada umumnya kolom juga 

berfungsi untuk menahan momen lentur. Kolom menempati posisi yang sangat 

penting dalam struktur utama bangunan, kegagalan pada pembuatan suatu kolom 

akan mengakibatkan keruntuhan komponen struktur bangunan, kegagalan pada 

pembuatan suatu kolom akan menyebabkan keruntuhan komponen struktur yang 

lain. Maka dalam merencanakan mutu struktur kolom harus memperhitungkan 

secara cermat dengan memberikan cadangan kekuatan yang lebih tinggi atau safety 

faktor dari pada komponen struktur yang lain. Proses pelaksanaan struktur kolom 

adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan semua pembesian kolom berada daialam garis sipatan dan 

memiliki selimut beton sesuai dengan spesifikasi struktur dan gambar 

perencanaan.. 
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2. Buat garis sipatan atau penanda batas beton dinding atau kolom pada lantai 

beton tempat bekisting akan didirikan. 

3. Pemasangan sepatu kolom disetiap sudut dengan bahan besi sikut atau beton 

dengan mutu yang sama dengan mutu kolom (Sepatu berguna agar menjaga 

agar tumpuan penahan bekisitng di lantai beton tidak bergeser dari garis 

sipatan). 

4. Olesi semua bidang datar dalam bekisting dinding atau kolom dengan 

minyak bekisting sebelum didirikan apabila bekisting dinding atau kolom 

yang digunakan berbahan besi. 

5. Periksa kembali instalasi Mechanical & Electrical (M&E) yang tertanam 

pada dinding atau kolom sperti sparing, conduit, dan “T” dus. 

6. Setelah bekisting dinding atau kolom ditutup pasang semua sarana 

perkuatan bekisting seperti tie rod, form tie, steel ware dan adjustable 

support. 

7. Dirikan bekising dinding atau kolom lalu padang separator dan plastic cone 

pada kedua sisi bekising. 

8. Cek kelurusan dan ketegakan bekisting dengan bantuan unting-untung, 

waterpass, dan benang sipatan. 

9. Sebelum pekerjaan cor periksa terlebih dahulu semua perkuatan bekisting 

termasuk pengencangan tie rod, pengencangan adjustable support, 

pemasangan pasak antara gelagar jepit dengan balok vertical dan bekisting 

dinding atau kolom. 

10. Setelah bekisting terpasang baik, buat sipatan untuk batas level pengecoran 

50cm disisi atas bekising dinding atau kolom. 
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Proses persiapan kelurusan posisi kolom atau dinding yaitu: 

1. Buat sparing 100x100mm berbentuk piramida terbalik minimal 4 lubang 1 

lantai dengan posisi titik segaris vertical dengan lantai bawahnya. 

2. Membuat referensi target diluar bangunan bila lokasi memungkinkan dibuat 

target di dua sisi dengan sudut 90. 

3. Untuk menaikkan point ke atasnya dengan menggunakan titik awal. 

Demikian seterusnya sampai lantai terakhir (max 100m), karena alat bantu 

yang digunakan ketelitian hanya sampai 100m. 

Proses pelaksanaan kelurusan posisi kolom atau dinding yaitu: 

1. Menentukan dan membuat grid line bangunan. 

2. Membuat garis referensi (pinjaman) dengan angka genap (umumnya 

1000mm dari center line). 

3. Marking posisi kolom atau dinding sesuai dengan pendoman gambar shop 

drawing. 

4. Pemasangan kickers pada sudut-sudut kolom dengan ketinggian 5-10cm 

dari lantai setelah itu dipasang bekisting. 

5. Verticality dicek dengan menggunakan lot 2 muka (4lot) sisi depan dan sisi 

sebelahnya. 

6. Untuk dinding dicek verticality setiap jangka 1 meter dan cek kelurusannya 

dengan benang. 

7. Kelurusan vertical harus dibuat selurus mungkin, bila terjadi penyimpangan 

hasil cor, tidak lebih dari 1cm/3m, atau sesuai dengan toleransi yang disebut 

pada spesifikasi. Tinggi kolom pada kolom-kolom diujung bangunan harus 
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diadakan koreksi pada tiap lantai, bila terjadi penyimpangan diluar toleransi, 

maka metode perbaikan dibuat terlebih dahulu untuk setiap kasus kejadian. 

a. Posisi kolom yang dikoreksi pada tiap lantai disetel agar eksentrisitas 

kolom atau dinding tidak lebih dari 

i. 2.5cm untuk tinggi tidak lebih dari 30m atau 

ii. 1/1000 kali tinggi (pada tiap lantai, dalam satuan mm), tetapi 

tidak lebih dari 1,5cm untuk tinggi lebih dari 30m atau 

iii. Sesuai dengan toleransi yang disebut pada spesifikasi. 

Berikut adalah ukuran tulangan dari beberapa kolom lantai 22 

TYPE KOLOM - K1

 

Gambar 4.2 Detail Kolom K1 
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TYPE KOLOM - K2

 

Gambar 4.3 Detail Kolom K2 

TYPE KOLOM - K3

 

Gambar 4.4 Detail Kolom K3 
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