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Pendahuluan
Jenis-jenis Kolom :

Wang (1986)

1. Kolom Ikat (tied column) biasanya berbentuk
bujursangkar/lingkaran dimana tulangan utama memanjang
kedudukannya dipegang oleh pengikat lateral terpisah yang 
umumnya ditempatkan pada jarak 12 sampai 24 inchi (300-
600 mm)

2. Kolom Spiral (spiral column) biasanya berbentuk
bujursangkar/lingkaran dimana tulangan memanjang
disusun membentuk linkaran dan diikat oleh spiral yang 
ditempatkan secara terus-menerus dengan pitch 2 sampai
3inchi (50-70 mm)

3. Kolom Komposit (composite column) merupakan jenis
yang memakai profil baja,pipa atau tube dengan
penulangan memanjang tambahan.
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Nawy (1990)

Berdasarkan bentuk dan susunan tulangan

1. Kolom segiempat atau bujur sangkat, dengan tulangan 

memanjang dan sengkang ikat.

2. Kolom Bundar, dengan tulangan memanjang serta 

tulangan lateral yang berupa spiral

3. Kolom Komposit, yang terdiri dari beton dan profil baja 

struktural didalamnya.

Berdasarkan Posisi Beban yang bekerja :

1. Kolom yang mengalamai beban sentris

2. Kolom dengan beban eksentris

Berdasarkan Panjang Kolom :

1. Kolom pendek

2. Kolom panjang
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Keruntuhan Kolom

• Tulangan leleh karena tarik (under 

reinforced)

• Kehancuran beton yang tertekan (over 

reinforced)

• Kehilangan stabilitas lateral akibat tekuk
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Dasar Perhitungan
Kuat Perlu
Faktor Beban :

1. Kuat perlu untuk menahan beban mati (D) paling tidak harus sama 
dengan 

U=1.4D

Untuk beban mati (D), beban hidup (L), dan juga beban atap/hujan 
(A/R)

U=1.2D+1.6L+0.5(A atau R)

2. Kombinasi b.mati (D), hidup (L) dan angin (W)

U=1.2D+1.0L+1.6W+0.5(A atau R)

3. Kombinasi beban mati (D),hidup (L) dan gempa (E) 

U=1.2D+1.0L+1.0E

4. Kombinasi beban mati (D),hidup (L) dan ketahanan terhadap tekanan 
tanah (H)

U=1.2D=1.6L+1.6H
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Kuat Rencana

Faktor reduksi kekuatan ø : 

1) Lentur tanpa beban aksial ……………………. 0.80

2) Beban aksial 

- aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur ..….... 0.80

-aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur 

a) tulangan spiral dan sengkang ikat……............ 0.70

b) struktur lainnya …………………………....... 0.65

c) untuk nilai aksial rendah :

jika fy<400 dan (h-d-ds)<0.65 dapat ditingkatkan secara

linear menjadi 0.80 seiring dengan berkurangnya nilai

øPn dari 0.10f’c.Ag ke nol
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untuk struktur lainnya, dapat ditingkatkan menjadi 0.80 
seiring dengan berkurangnya nilai øPn dari nilai terkecil 
antara 0.10f’c.Ag ke nol

- daerah rawan gempa ....……………............................ 0.50

3) Geser dan Torsi....…………………............................. 0.75

Kecuali

• Struktur penahan gempa dengan kuat geser nominal lebih 
kecil dari gaya geser yang timbul sehubungan dengan 
pengembangan kuat lentur nominalnya........................ 0.55

• Pada diagfragma tidak boleh melebihi faktor reduksi 
minimum untuk geser yang digunakan pada komponen 
vertikal dari sitem pemikul beban lateral

• Geser pada hubungan balok-kolom dan pada geser balok 
perangkai yang diberi tulangan diagonal.......................0.80

4) Tumpuan pada beton kecuali untuk daerah pasca tarik.0.65

5) Daerah pengangkuran pasca tarik..................................0.85
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Asumsi dalam perencanaan beban 

lentur dan aksial
(SNI 2002 psl.12.2)

1. Regangan pada tulangan dan beton 
diasumsikan berbanding lurus dengan 
sumbu netral.

2. Regangan maksimum yang dapat 
dimanfaatkan pada serat tekan terjauh 
sama dengan 0.003

3. Jika fs < fy  fs = Es * εs

Jika fs > fy  fs = fy
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4. Dalam perhitungan aksial dan lentur beton 

bertulang, kuat tarik beton diabaikan.

5. Hubungan antara distribusi tegangan tekan 

beton dan regangan beton boleh diasumsikan 

berbentuk persegi, trapesium, parabola, atau 

bentuk lainnya yang menghasilkan perkiraan 

kekuatan yang cukup baik bila dibandingkan 

dengan hasil pengujian
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6. Distribusi tegangan beton persegi ekivalen 
didefinisikan sebagai berikut :

a.Teg. beton sebesar 0.85 fc’diasumsikan

terdistribusi secara merata pada daerah tekan

ekivalen yang dibatasi tepi penampang dan 
suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu 
netral sejarak a=β1.c dari serat dengan 
regangan maksimum.

b. Jarak c dari serat dengan ε maks ke sumbu 
netral harus diukur dalam arah tegak lurus 
terhadap sumbu.
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c.   Faktor β1 diambil sebesar 0.85 untuk              

beton dengan f’c < 30 Mpa. 

Untuk beton f’c > 30 Mpa, β1 direduksi 

0.05 untuk setiap kenaikan 7 Mpa, tetapi 

β1 tidak boleh lebih kecil dari 0.65
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Batas Tulangan

• Luas tulangan longitudinal struktur tekan non-
komposit tudak boleh kurang dari 0.01 ataupun 
lebih dari 0.08 kali luas bruto penampang Ag (1%-
8%Ag)

• Jumlah minimum batang tulangan

4 buah untuk di dalam sengkang ikat segiempat 
atau lingkaran

3 buah untuk di dalam sengkang ikat segitiga

6 untuk batang tulangan yang dikelilingi spiral
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Analisis Kekuatan Kolom Pendek

1. Dengan beban sentris

Kapasitas beban :

Po = 0.85 f’c(Ag-Ast)+Ast.fy

Batasan :

Kolom Spiral :

Pn(maks)= 0.85[0.85f’c(Ag-Ast)+Ast.fy]

Kolom bersengkang :

Pn(maks)= 0.80[0.85f’c(Ag-Ast)+Ast.fy]
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2. Kekuatan Kolom Pendek akibat beban 

uniaksial

Pers. Keseimbangan Gaya dan Momen:

Pn = Cc + Cs – Ts

Momen tahanan Nominal (Mn) didapat dari 
keseimbangan momen terhadap sumbu lentur -
kolom :

Mn = Pn . E

= 

Dimana :

)-()'-()
2

-( ydTdyCs
a

yCc ++

fsAsTssfAsCcabcfCc .;'';..'85.0 ===
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Kondisi Keruntuhan

Beberapa jenis keruntuhan antara lain adalah :

1. Keruntuhan balanced

2. Keruntuhan Kondisi Tarik Menentukan

3. Keruntuhan Kondisi Tekan Menentukan
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Kondisi Keruntuhan Balanced

• Jika eksentrisitas semakin kecil, maka akan 

ada transisi dari keruntuhan tarik ke 

keruntuhan tekan.

• Kondisi keruntuhan balanced tercapai 

apabila tulangan tarik mengalami regangan 

leleh dan saat itu juga beton mengalami 

regangan batasnya.
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• Syarat :

Pn = Pb

• Dari gambar segitiga sebagun sebelumnya, dapat 

diperoleh tinggi sumbu netral pada kondisi balanced :

Es

fyd

Cb

003.0

003.0
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• Dengan Es = 2. 105 maka :

Cb = [600.d/(600+fy)]

ab = β1.cb = β1.d.(600d/(600+fy)

Pnb=0.85f’c.bab + As’f’s - Asfs

Mnb=Pnb.eb

=0.85f’cbab[y-(ab/2]+A’sf’s(y-d’)+Asfy(d-y)
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Kondisi Tarik menentukan

• Awal keadaan runtuh dalam hal eksentrisitas 
yang besar dapat terjadi dengan lelehnya 
tulangan baja yang tertarik.

• Dalam praktek biasanya digunakan 
penulangan yang simetris yaitu A’s=As agar 
mencegah kekeliruan dalam penempatan 
tulangan tarik dan tulangan tekan dan untuk 
menjaga kemungkinan tegangan berbalik 
tanda, seperti beban agin atau gempa yang 
berbalik. 
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Syarat : 

Pn < Pb

e > eb

Langkah-langkah dari prosedur coba-coba dan 

penyesuaian adalah :

1. Jarak sumbu netral c ditetapkan

2. Tinggi blok tegangan ekivalen 

a=β1.c
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3. Tegangan baja tekan dan tarik :

4. Beban aksial nominal :

Pnb=0.85f’c.bab + As’f’s - Asfs

( )

( )
yssss

ysss

f
c

cd
EEf

f
c

dc
EEsf

≤
-003.0

ε.

≤
'-003.0

'ε.'

==

==
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5. Eksentrisitas yang terjadi :

Mnb=Pnb.eb=0.85f’cbab[y-(ab/2]+A’sf’s(y-

d’)+Asfy(d-y)

6. Hitungan dihentikan jika nilai eksentrisitas 

hitungan sama dengan yang telah diberikan.
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Kondisi Tekan Menentukan

• Diawali dengan hancurnya beton

• Kondisi ini dicoba didekati dengan 

menggunakan prosedur pendekatan dari 

Whitney (Wang, 1986) dimana penulangan 

ditempatkan simetris dalam lapis tunggal 

yang sejajar dengan sumbu lentur.
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Syarat : 

Pn > Pb

e < eb

Dengan mengambil momen dari gaya-gaya pada 

gambar diperoleh :

( )'-
2

-
2

'-
ddC

a
dC

dd
ep scn +=+
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Dalam menaksir gaya tekan Cc dalam beton untuk 

tinggi distribusi tegangan persegi, Whitney 

menggunakan harga rata rata yang berdasarkan 

keadaan regangan berimbang a=0.54d, sehingga :

( )

2'
3

1

2

54.0
-'459.0

2
-

'459.054.0..'85.0..'85.0

cbdf
d

dcbdf
a

dCc

cbdfdbcfabcfCc

==

===
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Dengan beberapa substitusi dan persamaan 

matematika lainnya didapatkan :

18.1
3

5.0
-

.

2

1

1

1

++

=

d

he

bhfc

dd

e

fyAs
Pn
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Kolom Penampang Bundar 

dengan Beban Eksentris

• Tidak mengenal istilah beban biaksial yaitu beban 

yang bekerja secara bersamaan terhadap sumbu 

lentur x dan y.

• Digunakan istilah beban eksentris yaitu beban 

yang bekerja pada suatu eksentrisitas tertentu, 

tanpa membedakan arah x ataupun y, kerena 

dimana pun letak beban maka penampang beton 

selalu membentuk daerah beton tertekan yang 

sama yaitu berbentuk tembereng lingkaran.
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 Perbedaan kolom bundar dan kolom  

persegi :

1. Bentuk luas yang tertekan merupakan 

elemen lingkaran

2. Tulangan-tulangan tidak dikelompokkan 

kedalam kelompok tekan dan tarik yang 

sejajar.

• Sehingga Gaya dan tegangan pada 

masing-masing tulangan harus ditinjau 

sendiri-sendiri.
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Penampang ekivalen berdasarkan 

asumsi Whitney

h

D
s

P
n

e

d

ds

A’s=Ast/2

e

2/3Ds

0.8h

c

0.003mm/mm

 es<ey

a

0.85f’c

Ts

Cs

Cc

d‘

As=Ast/2
gn

Ast

(a)

(b)

(a). Penampang aktual

(b). Penampang segiempat ekivalen (keruntuhan tekan)

(c). Penampang keruntuhan ekivalen (keruntuhan tarik)
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Penampang ekivalen berdasarkan 

asumsi Whitney

(a). Penampang aktual

(b). Penampang segiempat ekivalen (keruntuhan tekan)

(c). Penampang keruntuhan ekivalen (keruntuhan tarik)

h

D
s

P
n

e

c

0.003mm/mm

 es>ey

a

0.85f’c

Ts

Cc

gn

(c)
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Keruntuhan Balanced
• Transformasi kolom bundar menjadi penampang 

persegi ekivalen :

1. Tinggi dalam arah lentur sebesar 0.8h, dimana h 
adalah diameter luar kolom bundar

2. Lebar kolom segiempat ekivalen diperoleh 
dengan membagi luas bruto penampang kolom 
bundar dengan 0.8h, jadi b=Ag/0.8h

3. Luas tulangan total A ekivalen didistribusikan 
pada dua lapis sejajar dengan jarak 2Ds/3 dalam 
arah lentu, dimana D adalah diameter lingkaran 
tulangan (terjauh) as ke as.

4. Perhitungan tinggi garis netral, beban dan 
momen sama dengan persamaan pada kolom 
persegi kondisi balanced.
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Keruntuhan Tekan

• Whitney : penampang kolom bundar dapat diubah 

menjadi penampang persegi ekivalen bila 

kegagalannya berupa keruntuhan tekan.

• Persamaan diperoleh dengan mengggantikan  :

As’ menjadi 0.5Ast

(d-d’) menjadi 2Ds/3

d menjadi 0.5(h+2Ds/3)

h menjadi 0.8h
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• Sehingga persamaan 

menjadi :

18.1
)67.08.0(

6.9

'

1
3

2 +
+

+

+

=

s

csyst

Dh

he

fA

ds

e

fA
Pn
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• Digunakan kolom aktual untuk 
menghitung Cc, tetapi 40% dari luas 
tulangan Ast dikelompokkan sejajar 
berjarak 0.75Ds

• Beberapa langkah atau prosedur coba-
coba adalah :

1. Jarak sumbu netral c ditetapkan

2. Tinggi blok tegangan ekivalen a=β1c
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3. Tegangan baja tekan dan tarik :

4. Beban aksial nominal :

Pn=0.85f’c.ba + As’f’s - Asfs

( )

( )
yssss

ysss

f
c

cd
EεEf

f
c

dc
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≤
-003.0

.

≤
'-003.0

'.'

==

==
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5. Eksentrisitas yang terjadi :

Mn=Pn.e=0.85f’cba[y-(ab/2]+A’sf’s(y-

d’)+Asfy(d-y)

6. Hitungan dihentikan jika sudah tercapai syarat 

konvergensi yaitu eksentrisitas hasil hitungan 

kira-kira sama atau mendekati dengan 

eksentrisitas yang diberikan.
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Pengaruh kelangsingan

• Komponen Struktur Tekan yang ditahan 

terhadap goyangan ke samping

klu/r < 34 – 12M1b/M2b kolom pendek

• Komponen Struktur Tekan yang tidak 

ditahan terhadap goyangan ke samping

klu/r < 22 kolom panjang
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Analisis kekuatan kolom panjang

1. Metode pembesaran momen (moment 

magnification method)

1     ≥

-1

1

1     ≥

-1
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• ΣPu dan ΣPc adalah penjumlahan gaya tekan 

dari semua kolom dalam satu tingkat

• Untuk rangka yang tidak ditahan terhadap 

goyangan ke samping, nilai δb dan δs harus 

dihitung, serta nilai k harus lebih besar dari 

1.

• Untuk rangka yang ditahan terhadap 

goyangan ke samping, nilai δb harus diambil 

sebesar 0 dan nilai k lebih kecil dari 1.
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• Untuk komponen struktur yang ditahan 

terhadap goyangan kesamping dan tanpa 

beban traversal diantara tumpuannya, Cm 

boleh diambil sebagai :

• Dan untuk kasus2 lain Cm harus diambil 

sebesar 1.

4,0    ≥4,06,0
2

1

M

M
Cm
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2. Metode Orde Kedua

• Diperlukan apabila angka kelangsingan klu/r > 
100

• Pada analisis ini, deformasi struktur harus 
diperhitungkan.

• (Nawy, 1990): kebanyakan kolom pada 
bangunan beton bertulang tidak memerlukan 
analisis ini karena angka kelangsingannya 
biasanya lebih kecil dari 100.


