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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

 Perencanaan yang baik pada suatu struktur  beton bertulang merupakan hal 

yang penting, terutama untuk mendapatkan struktur yang kuat. Kombinasi struktur 

antara beton yang mampu menahan beban tekan dengan tulangan yang mampu 

menahan kuat tarik akan menghasilkan struktur yang kuat dan solid didalam 

pembangunan suatu konstruksi. Perencanaan struktur juga harus memperhitungkan 

pola beban yang akan diterima oleh struktur tersebut, baik berupa beban mati, beban 

hidup, beban angin dan juga beban gempa. 

 Kolom sebagai salah satu bagian struktur yang dominan menerima beban 

tekan, harus memiliki kekuatan didalam meneruskan beban dari balok dan diteruskan 

ke tanah melalui pondasi. Sebagai bagian dari suatu kerangka bangunan, dengan 

fungsi peranan tersebut, kolom menempati posisi penting dalam menopang beban 

struktur keseluruhan didalam suatu struktur bangunan. Kegagalan kolom akan 

berakibat langsung pada runtuhnya komponen struktur lain yang berhubungan 

dengannya, atau merupakan batas keruntuhan total keseluruhan struktur bangunan. 

Pada kondisi sebenarnya kolom umumnya tidak hanya menahan beban aksial vertikal, 

tetapi juga menahan momen lentur sehingga definisi kolom diperluas dengan 

kemampuan menahan kombinasi beban aksian dan momen lentur.  
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 Struktur kolom beton bertulang yang daktail dapat diperoleh dengan 

pengekangan yang baik (detailing confinement). Pengekangan yang ditimbulkan oleh 

sengkang, kuat tekan beton, spasi sengkang, konfigurasi sengkang terutama untuk 

beton penampang persegi. Pengekangan oleh sengkang pada kolom berpenampang 

persegi terjadi pada bagian sudut, sedangkan spiral lebih dapat lebih efektif 

memberikan pengekangan pada semua bagian. Pengekangan yang diberikan oleh 

sengkang pada kolom berpenampang persegi dapat diperbaiki dengan menggunakan 

ikatan silang atau sengkang overlab.  

Kolom perkuatan pasangan blok beton  adalah salah satu hal baru  alternatif 

yang dapat diterapkan  dalam sebuah bangunan. Kolom ini dapat digunakan sebagai 

elemen terpisah atau dalam hubungannya dengan elemen pendukung beban yang lain 

seperti dinding tembok. Pemberian kolom perkuatan pasangan blok beton pada 

dinding tembok meningkatkan kekakuan dinding dan dilihat  dari sudut pandang 

arsitektur, pelapisan  pasangan blok beton atau penggunaan bahan pelapis (acian) 

untuk mengatasi perbedaan antara pasangan blok beton terhadap muka  dinding dan 

kolom beton datar dapat dihindari. Penggunaan blok berongga menawarkan 

keuntungan daripada pemanfaatan blok pejal, sehingga menghilangkan kebutuhan 

untuk bekesting. Meningkatnya kekuatan  daya dukung  terhadap beban aksial dan 

beban eksentris dari elemen pasangan dan juga memungkinkan desain penampang 

melintang  yang lebih kecil daripada elemen perkuatan lain yang setara. Untuk 

memastikan seberapa besar tingkat kekuatan kolom pasangan blok beton tersebut, 

maka diperlukan adanya suatu pengujian. Dengan demikian kolom tersebut dapat 
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menjadi solusi konstruksi dengan biaya yang lebih ekonomis apabila tekniknya dapat 

diterima dan dikembangkan. 

 

1.2  Rumusan masalah  

Kajian eksperimental perilaku kolom perkuatan pasangan blok beton akibat 

beban aksial dianalisis dengan cara mempelajari hubungan antar variabel yang 

berpengaruh terhadap perilaku struktur. Bagaimana pengaruh perilaku kolom 

perkuatan pasangan blok beton bila ditinjau terhadap: 

1. Barapa kekuatan kapasitas penampang ( beban maksimum yang dapat 

dipikul) dengan menggunakan variasi letak sengkang? 

2. Bagaimana Hubungan antara beban dengan defleksi 

3. Bagaimana pola keruntuhan yang terjadi pada kolom ? 

 

1.3 Ruang lingkup dan Batasan masalah 

Batasan masalah dalam peneilitaian ini anatara lain yaitu: 

1. Kolom yang direncanakan adalah kolom pendek (klu/r < 22),  penampang 

persegi, dengan selimut blok beton dan  beban aksial konstan. 

2. Baja tulangan yang digunakan adalah bentuk polos, disesuaikan dengan 

penggunaan dilapangan.  

3. Tidak membahas pengujian semen. 
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4. Pada penelitian ini tidak ditinjau pengaruh rangkak, susut, lentur dan 

fatique. 

5. Tidak membahas campuran mortar dan FAS 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mempelajari perilaku dan menentukan 

beban ultimate dari kolom pasangan blok beton. 

 

 

 

 


