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ABSTRAK 

Daerah sendi plastis balok harus mendapat perhatian khusus terutama di daerah 

muka kolom saat menerima momen negatif yang cukup besar baik oleh beban gravitasi 

maupun ditambah akibat beban gempa. Saat gempa, zona tekan penampang balok harus 

memikul momen negatif dan gaya lintang yang besar sedangkan biasanya luasan beton 

tertekan sangat kecil sehingga rawan terhadap keruntuhan. Dalam penelitian ini dilakukan 

upaya memperoleh elemen stuktur yang lebih daktail di daerah sendi plastis balok dengan 

memberikan confinement di zona tekan penampang baloknya. 

Investigasi pengujian telah dilakukan untuk menguji pengaruh confinement yang 

diberikan pada zona tekan penampang balok di daerah sendi plastis. Pembebanan berupa 

beban terpusat secara monotonik dan secara siklik diberikan kepada spesimen dengan 

peningkatan beban secara bertahap. Program eksperimental dilakukan terhadap enam buah 

spesimen balok dengan stub yang  menggambarkan ujung balok pertemuan balok – kolom. 

Empat buah spesimen diberi tambahan confinement berupa hoops atau cross-ties pada 

zona tekannya, sedangkan dua lainnya dibuat sebagai balok tanpa tambahan confinement 

sebagai pembanding. Balok didesain dengan ratio penulangan tarik yang mampu 

menghasilkan daerah tekan beton yang lebih besar agar efektif bagi pengekangan. 

Parameter pengujian berupa bentuk confinement di zona tekan penampang balok serta tipe 

pembebanan yang diberikan pada spesimen balok dievaluasi dalam daktilitas, kapasitas 

beban, penyerapan energi, maupun terhadap pola retak yang terjadi dengan balok tanpa 

confinement di zona tekan penampang baloknya.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemberian confinement di zona tekan 

penampang balok mampu meningkatkan daktilitas balok, baik daktilitas displacement 

maupun daktilitas kurvatur balok saat dikenai beban monotonik maupun siklik dengan 

peningkatan 10 hingga 100 persen. Adanya confinement di zona tekan penampang balok 

juga meningkatkan kemampuan disipasi energi balok secara signifikan dengan besaran 

berkisar dua hingga enam kali disipasi energi balok biasa tanpa confinement di zona 

tekannya. Namun demikian adanya confinement di zona tekan penampang balok kecil 

sekali pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas beban maupun momen saat diberikan 

pembebanan monotonik maupun siklik dengan nilai di bawah 10 persen. Pengujian 

menunjukkan pula bahwa wilayah kerusakan daerah sendi plastis balok pada seluruh 

spesimen berkisar antara    ⁄   hingga    ⁄  dari ujung balok muka kolom.  
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