
KOLOM PANJANG



• PENDAHULUAN

• PORTAL TIDAK BERGOYANG DAN 

BERGOYANG

• PENGARUH KELANGSINGAN

• MENENTUKAN FAKTOR k 

– KURVA ALINYEMEN

– PERSAMAAN

• PEMBESARAN MOMEN KOLOM DLM PORTAL 

TDK BERGOYANG

• PEMBESARAN MOMEN KOLOM DLM PORTAL 

BERGOYANG



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 pende



Analisis kekuatan kolom 

panjang
1. Metode pembesaran momen (moment 

magnification method)
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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.



• 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.
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• Bila pada ujung atau ujung2 kolom tekan yang 

tertahan tidak terdapat momen atau

• Bila pada ujung atau ujung2 kolom tekan yang 

tertahan  terdapat momen yg sedemikian shg 

ekentrisitasnya kurang dari emin, maka nilai M1b

atau/dan M2b harus dihitung atas dasar Mmin.

emin = 15 + 0,03.h

Mmin = P.emin

Sehingga :

1. Jika e > emin : M hasil perhit. boleh dipakai dlm 

menghitung M1b atau M2b

2. Jika e < emin : M hasil perhit. tidak boleh dipakai dlm 

menghitung M1b atau M2b, tetapi hrs memakai Mmin



Dalam menghitung Pc, nilai EI dihitung dg :

Dimana :

Es = 2.105 Mpa
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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.


