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            BAB 2 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan Hasil-hasil Penelitian yang telah Dipublikasi 2.1

Perencanaan beton bertulang tahan gempa mensyaratkan perilaku yang daktail bagi elemen-

elemen strukturnya. Dalam konteks ketahanan gempa perilaku daktail diartikan sebagai 

kemampuan untuk berdeformasi secara siklik dalam kisaran amplitudo yang besar tanpa 

mengalami pengurangan kekuatan yang berarti (Park and Paulay, 1975). 

Pada saat terjadi gempa, elemen-elemen struktur yang mempunyai daktilitas tinggi 

akan mampu menyerap energi lebih banyak dibandingkan dengan elemen-elemen struktur 

dengan daktilitas kecil atau getas. Konsep desain kapasitas, yaitu suatu konsep perencanaan 

struktur yang lebih daktail menerapkan mekanisme goyang  dengan pembentukan sendi 

plastis terjadi pada balok (beam sway) dibanding pada kolom (column sway) untuk 

menghindari terjadi kerusakan yang hebat pada struktur, seperti tampak dalam Gambar 2-1. 

Keruntuhan geser pada balok yang bersifat getas juga diusahakan agar tidak terjadi lebih 

dahulu dari kegagalan akibat beban lentur pada sendi-sendi plastis balok, setelah mengalami 

rotasi-rotasi plastis yang cukup besar (Imran, 2010).  

                    

               Gambar 2-1.  Mekanisme Plastifikasi Rangka.   a) Column Sway   

                                     b) Beam Sway (Imran and Hendrik, 2010) 

Keruntuhan struktur agar dapat terjadi dengan mekanisme beam sway, maka daerah 

sendi-sendi plastis pada balok harus dibuat daktail, sedangkan pada kolom harus diberi 

kapasitas kekuatan yang lebih tinggi dibanding kapasitas paling maksimum dari balok, yang 

mungkin termobilisasi pada tempat yang direncanakan runtuh. Daktilitas diperlukan sebagai 

tolak ukur yang sangat menentukan bagi kinerja struktur beton bertulang tahan gempa.  
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Park and Paulay (1975) menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk meningkatkan 

daktilitas pada balok bertulangan rangkap tidak terkekang (unconfined), yaitu menurunkan 

rasio tulangan tarik ( ), meningkatkan rasio tulangan tekan (  ), menurunkan mutu baja 

(  ), meningkatkan mutu beton (  
 ), serta meningkatkan regangan beton (  ).  Pada cara 

terakhir, yaitu meningkatkan    dapat dilakukan dengan cara memberikan pengekangan 

(confinement). Confinement dianggap cara yang paling efektif diantara cara lainnya dalam 

meningkatkan daktilitas. Terdapat kelemahan bila   ataupun    diturunkan, yaitu dalam hal 

penurunan  kapasitas nominalnya saat terjadi peningkatan daktilitas. Hal ini berbeda dengan 

confinement, dengan diberikannya confinement pada beton maka dapat meningkatkan 

    serta daktilitas kurvaturnya (   ).                    

Adanya confinement  pada elemen beton bertulang akan meningkatkan daktilitas dan 

kuat tekan beton dengan cara mencegah expansion lateral yang terjadi akibat efek Poisson 

selama pembebanan berlangsung (Imran, 2010). Gambar 2-2 menunjukkan ilustrasi 

perbedaan antara balok beton bertulang yang tidak dikekang (unconfined) dan yang 

dikekang (confined) pada wilayah tekan beton dengan menggunakan tulangan spiral. Pada 

pembebanan tertentu, akibat deformasi lateral beton mulai terjadi retak-retak yang pada 

awalnya timbul pada daerah transisi antara agregat dan pasta. Dengan tingkat pembebanan 

yang lebih besar akan pecah ikatan antar mortar maupun ikatan antara mortar dengan 

agregat sehingga terjadi spalling dan beton akan runtuh pada pembebanan maksimum. 

Gambar 2-2 memperlihatkan bahwa pengembangan beton akan tertahan dengan adanya 

confinement.  

                            

               Gambar 2-2. Pengaruh Pengekangan Tulangan Spiral pada Daerah Tekan Balok  

                        (Jeffry and Hadi, 2008) 

Mekanisme pengekangan juga dijelaskan oleh Mander et al. (1988) pada Gambar 2-3. 

Dijelaskan bahwa pada saat tegangan tekan baru mencapai nilai rendah, tulangan 

transversal ikut tertekan, meskipun intensitas tekanan tersebut masih sangat rendah 

sehingga belum mempengaruhi beton. Namun saat tegangan ultimit tercapai dan terjadi 

penjalaran retak, maka beton akan mengembang dan menekan tulangan transversal. Bila 

Confinement spiral 

pada daerah tekan 
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wilayah tekan beton dikekang maka daktilitas balok akan meningkat dengan cepat sehingga 

pada tahapan ultimit ini akan terjadi peningkatan daktilitas yang signifikan. Jeffry and Hadi 

(2008) mencatat bahwa pengekangan tidak akan meningkatkan kekuatan dan daktilitas pada 

saat awal pembebanan, tetapi pada saat tegangan aksial mencapai 60  persen dari kuat tekan 

silinder beton, pengekangan menjadi sangat efektif . 

           

          Gambar 2-3.  Hubungan Tegangan-Regangan Beton Terkekang (confined) dan    

                                  Tidak Terkekang(unconfined) (Mander et al., 1988)           

2.1.1 Hubungan Tegangan-Regangan Beton Terkekang dan Tak Terkekang 

Beberapa peneliti terdahulu telah menggambarkan peningkatan yang sangat signifikan dari 

pengaruh confinement pada beton, yang digambarkan dalam kurva hubungan tegangan dan 

regangan beton antara beton terkekang (confined) dan beton tidak terkekang (unconfined), 

dengan memperhitungkan beberapa parameter pengekangan, seperti jarak sengkang, mutu 

baja, diameter sengkang, dan lain-lain. Park and Paulay (1975) memberikan variabel 

dominan yang berpengaruh diantaranya adalah : 

1) Perbandingan antara volume sengkang terhadap volume penampang inti beton (pada 

kolom). Volume sengkang yang cukup banyak akan menambah tekanan pengekang 

dalam arah transversal. Konfigurasi sengkang yang lebih rapat akan memberikan 

tambahan kekuatan dan daktilitas penampang kolom (Sudarsana, 2010) seperti terlihat 

pada   Gambar 2-4.   

2) Perbandingan antara diameter sengkang terhadap panjang sengkang. Diameter 

sengkang yang lebih besar menghasilkan kekangan yang lebih efektif. Gambar 2-5 

memperlihatkan bahwa daerah yang diarsir merupakan daerah yang tidak efektif 

terkekang. Sengkang berdiameter kecil hanya akan berperilaku sebagai pengikat antar 

sudut karena kekakuan lenturnya kecil dan berpotensi melendut pada bagian tengah 

diantara dua sudut. 
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                   Gambar 2-4. Konfigurasi dalam Sengkang (Sudarsana, 2010) 

Dengan diameter sengkang yang lebih besar maka luas efektif terkekang menjadi 

lebih besar dan peningkatan kekuatan serta daktilitas penampang akan menjadi lebih 

besar. 

            

             Gambar 2-5. Efektifitas Pengekangan Sengkang Persegi dan Spiral  

                                  (Park and Paulay, 1975) 

3) Jumlah dan ukuran tulangan longitudinal. Hal ini dikarenakan tulangan longitudinal 

juga mengekang beton. Kombinasi antara tulangan longitudinal dan tulangan 

transversal akan meningkatkan efisiensi pengekangan. 

4) Kuat leleh sengkang. Kuat leleh tulangan sengkang yang tinggi dapat mengurangi 

jumlah tulangan sengkang (Paultre et al., 2000) 

5) Kuat tekan beton. Beton mutu tinggi berperilaku lebih daktail pada pembebanan 

aksial dan momen siklik bolak-balik (Paultre et al., 2000)  

Kurva hubungan tegangan-regangan pada beton terkekang (confined) dan beton tidak 

terkekang (unconfined) telah dihasilkan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah : 

- Kent and Park (1971) 

Kent and Park (1971) menghasilkan kurva hubungan tegangan-regangan untuk beton 

tak terkekang dan terkekang dengan sengkang persegi, seperti terlihat pada  Gambar 

2-6. Kurva tersebut terbentuk dari Persamaan 2-1 sampai dengan Persamaan 2-6  : 

Daerah A-B              dengan               (Ascending Branch): 

                                  [
   

     
 (

  

     
)
 
]                          (2-1) 
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                 Gambar 2-6.  Kurva Tegangan-Regangan Unconfined dan Confined Concrete  

             (Kent and  Park,  1971) 

Daerah B-C                                (Descending Branch): 

                              [   (        )]                                                   (2-2)  

dengan  

                           
   

               
                                                                      (2-3) 

                 
          

         
                                                                         (2-4) 

                              
 

 
  √

   

  
                                                                           (2-5) 

Daerah C-D     εc  ≥  ε20c 

                                                                                                                   (2-6)   

dimana : 

  
    = kuat tekan silinder beton ( psi) 

     =  perbandingan volume tulangan melintang terhadap inti beton  

           diukur dari tepi luar sengkang 

     = lebar inti kekangan diukur dari tepi luar sengkang (inch) 

     = jarak sengkang (inch) 

- Mander et al. (1988) 

Mander et al.(1988) menggambarkan kurva tegangan-regangan pada Gambar 2-3 

dengan menggunakan Persamaan 2-7 sampai dengan Persamaan 2-17 berikut : 

                         
      

                                                                                    (2-7)   

dengan :           
  

   
                                           (2-8) 

                         
  

       
                                                                             (2-9) 

                                  √    MPa                                                                  (2-10) 
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                                                                                             (2-11) 

                                 *   (
    

   
  )+                                                               (2-12) 

                              biasanya diasumsikan sebesar 0,002 

                                  (            √  
       

   
  

   

   
)                          (2-13)   

                       
  

 

 
                                     (2-14) 

                             
  

   
                        (2-15) 

             
    

    
                                    (2-16) 

                       adalah  tegangan leleh tulangan sengkang                   (2-17)   

- Cusson and Paultre (1993) 

Cusson and Paultre (1993) menggunakan persamaan tegangan-regangan beton 

terkekang dengan penampang persegi seperti tampak pada Gambar 2-7, dengan 

menggunakan Persamaan 2-18  sampai dengan Persaamaan 2-30: 

Daerah naik (Ascending Branch): 

                             [
 (

  
   

)

    (
  
   

)
 ]                                                                          (2-18)    

                           
  

   (      ⁄ )
                                                    (2-19) 

                                 √                                                       (2-20) 

Daerah turun (Descending Branch):   

                                    [  (      )
  ]                                                          (2-21)   

                            
     

(         )
  

                                                                                (2-22) 

                                   ) (
   

   
)
   

                                                                      (2-23) 

                                        (
   

   
)
   

                                                             (2-24) 

                                                                                                                         (2-25) 

                                  
      

 
(
         

       
)                                                       (2-26) 

                            
[  ∑   

  
 

       

 
   ](     

  

   
)(     

  

   
)

    
                                          (2-27) 

                                  = tegangan leleh sengkang                                                (2-28)   
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Tegangan puncak :  

                         
   

   
        (

   

   
)
   

                                                                      (2-29) 

Regangan puncak : 

                                     (
   

   
)
   

                                                                    (2-30) 

                         

                   Gambar 2-7.  Kurva Tegangan-Regangan Unconfined dan Confined Concrete  

               (Cusson and  Paultre , 1993) 
 

- Razvi and Saatcioglu (1999) 

Razvi and Saatcioglu (1999) menurunkan persamaan tegangan-regangan yang dapat 

dipakai untuk beton mutu normal hingga beton mutu tinggi, dengan memperhitungkan 

berbagai variasi nilai tegangan leleh baja serta distribusi tulangan longitudinal. Kurva 

tegangan-regangan model Razvi and Saatcioglu (1999) tampak seperti pada Gambar 

2-8, disusun dari persamaan tegangan-regangan yang dapat dijabarkan sebagai 

Persamaan 2-31 sampai dengan Persamaan 2-48 : 

Ascending Branch: 

              
    (    ⁄ ) 

    (    ⁄ ) 
                                                                     (2-31) 

dengan                
      

                      ( 2-32) 

                   (   )
                     (2-33) 

                                                  (2-34) 

                        
∑ (        ) 
 
   

   
                (2-35) 

                           
  

       
                                                                             (2-36) 

                             
    

  
                                                                                (2-37) 

                                √                                                                  (2-38)  
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                      Gambar 2-8. Kurva Tegangan-Regangan Unconfined dan Confined Concrete 

                                       (Razvi and Saatcioglu,  1999)  

 

Descending Branch: 

                               
       

(       )
(     )                  (2-39) 

                                (      )                                                                (2-40) 

                                     [       (    )]+                                (2-41) 

          dengan:                    √(
  

 
) (

  

  
)                                                     (2-42) 

                             
  

    
                                                                            (2-43) 

                            
   

   
                                                                    (2-44) 

                             
     

    
                                                                                (2-45) 

                            
∑ (   )   ∑ (   ) 

 
   

 
   

[ (       )]
                                                        (2-46) 

                                                                                                    (2-47) 

                                           
 
                                                           (2-48)  

dan         = luas satu kaki tulangan sengkang dalam arah  dan arah y;  

              = ukuran inti (core) diukur pusat ke pusat keliling hoops dalam arah x  

                       dan arah y 

                 = jarak tulangan sengkang serta jarak tulangan longitudinal pendukung  

                       lateral oleh sudut hoops maupun cross-ties. 

Daerah konstans:            
                                                              (2-49)  

- Imran et al. (2001)  

Imran et al. (2001) menghasilkan kurva tegangan-regangan pada beton mutu tinggi 

dengan memperhitungkan pengaruh konfigurasi tulangan, spasi tulangan sengkang 
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maupun spasi tulangan longitudinal. Penelitian itu menghasilkan kurva tegangan-

regangan seperti terlihat pada Gambar 2-9 dengan persamaan yang dihasilkan sebagai 

Persamaan 2-50 sampai dengan Persamaan 2-57. 

                        [
  

    
 (

 

    
)
 
]    untuk   ε  ≤  ε’cc                                              (2-50) 

                          (      )       untuk ε  >  ε’cc                                            (2-51) 

 

              Gambar 2-9.  Kurva Tegangan-Regangan Unconfined dan Confined Concrete  

                       (Imran et al.,2001)  

dimana:    

             
    

   
      

  

   
                                                                           (2-52) 

                             (   )                                                 (2-53) 

                                                                                                                        (2-54) 

                                                                                                                        (2-55) 

                 
     
 

      
   

   

         (   )                                       (2-56) 

                        
        

     
      

                 (2-57) 

2.1.2 Pengekangan pada Zona Tekan Penampang Balok Beton Bertulang 

Selama ini penelitian mengenai confinement pada balok beton bertulang dapat dibedakan 

kedalam internal confinement dan eksternal confinement dengan perbedaan utama pada 

letak pengekangannya.Internal confinement menitikberatkan pada pemberian pengekangan 

di dalam tubuh balok beton bertulang dibawah selimut beton. Internal confinement dapat 

dilakukan dengan memberikan spiral ataupun sengkang persegi (hoops). Sementara itu 

eksternal confinement berupa pengekangan yang berada diluar tubuh balok beton bertulang 

di luar selimut beton, misalnya dengan pemberian lapisan Fiber Reinforced Polymer (FRP), 

unconfined 

confined 
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seperti yang dilakukan Fardis and Khalili, 1981; Arduini and Nanni, 1997; Chaallal and 

Shahawy, 2000; Alex et al., 2001; Vijav and GangaRao, 2001; Wong et al., 2003; Braga et 

al.,2006; Orton et al., 2009; Cao and Ma, 2011 dan masih banyak lagi. 

Penelitian mengenai confinement di zona tekan balok merupakan bagian dari internal 

confinement, dan beberapa peneliti terdahulu dalam bidang confinement di zona tekan balok 

yang telah dipelajari diantaranya adalah : 

- Base (1962)  

 Base (1962) melakukan pengujian terhadap dua buah balok beton bertulang, dimana 

satu balok didesain secara konvensional/balok biasa dan satu balok lainnya dengan 

tulangan confinement spiral, yang ditempatkan pada daerah tekan baloknya. Dengan 

pendekatan yang baik ditemukan bahwa antara model dan pengamatan hanya berbeda 

0,70% pada beban maksimum. Pada model eksperimental, hasil pengukuran 

displacement pada tengah bentang menunjukkan regangan ketika tulangan tarik mulai 

meleleh adalah 1,05 cm, sedangkan model numerik memiliki regangan 1,89 cm, 

dengan demikian perbedaan antara  keduanya adalah 56%. 

- Base and  Read (1965)  

Base and Read (1965) meneliti 16 buah balok terdiri dari 13 (tiga belas)  balok beton 

bertulang dan 3 (tiga) balok presstress. Penelitian tersebut dilakukan dengan maksud 

mengetahui efisiensi tulangan spiral yang dipasang di daerah tekan, sebagai sarana 

untuk meningkatkan rotasi sendi plastis yang terbentuk.  

        Pada penelitian ini Base and Read memberikan penulangan pada balok beton 

bertulang yang dibedakan dalam kondisi under reinforced, balance serta over 

reinforced dengan kehancuran diharapkan normal. Beberapa balok dipasang dengan 

sengkang biasa dan sebagian dipasang dengan tulangan spiral pada wilayah tekannya. 

Potongan penampang balok untuk penelitian Base and Read (1965)  terlihat seperti 

Gambar 2-10 dan Gambar 2-11. 

                               

               Gambar 2-10.  Penampang  Balok Underreinforced, Balance, Overreinforced dan  

                           Presstress (Base and Read ,1965) 
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    Gambar 2-11. Pemasangan Confinement di Zona Tekan Balok (Base and Read, 1965)    

Base and Read (1965) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam wilayah 

elastik, penambahan spiral belum berarti apa-apa terhadap perilaku balok. Tulangan 

spiral yang dipasang pada daerah tekan lebih menguntungkan (dalam hal berat 

tulangan dibandingkan sengkang biasa yang dipasang rapat dalam hal peningkatan 

rotasi plastis balok, tetapi keduanya sangat meningkatkan karakteristik momen rotasi 

sendi plastis. Kurva hasil penelitian Base and Read (1965) ditampilkan pada    

Gambar 2-12 hingga Gambar 2-15.                           

                  

                           Gambar 2-12. Kurva Momen- Rotasi Balok dengan Penampang 

Underreinforced  (Base and Read, 1965)         

- Iyengar et al. (1972) 

Iyengar et al.(1972) melakukan penelitian guna mengetahui pengaruh confinement di 

zona tekan balok terhadap defleksinya bila diberikan pembebanan. Penelitian 

dilakukan terhadap 18 (delapan belas) buah balok beton bertulang berukuran 100x200 

mm dengan panjang 1500 mm dengan pengujian lentur secara eksperimental dan 

perhitungan numeris. Sebagian dari balok tersebut diberikan pengekangan berupa 

spiral melingkar dan diukur defleksi pada tengah bentang baloknya.  
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                     Gambar 2-13.  Kurva Momen- Rotasi Balok Dengan Penampang Balance  

                                 (Base and Read, 1965) 

            

                 Gambar 2-14.  Kurva Momen- Rotasi Balok dengan Penampang Overreinforced   

                  (Base and Read, 1965) 

           

                  Gambar 2-15.  Kurva Momen- Rotasi Balok  Presstress (Base and Read, 1965) 

     Hasil perhitungan numeris dan eksperimental dari penelitian Iyengar et al.(1972)  

disajikan dalam Gambar 2-16 sampai dengan Gambar 2-18. 
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                 Gambar 2-16. Diagram Beban-Defleksi Balok Seri 1, 2, dan 3 (Iyengar et al., 1972) 

 

              

                Gambar 2-17. Diagram Beban-Defleksi Balok Seri 4, 5, dan 6 (Iyengar et al., 1972) 

 

            

                  Gambar 2-18. Diagram Beban-Defleksi Balok Seri 7, 8, dan 9 (Iyengar et al., 1972) 

     Dalam penelitiannya, Iyengar et al. (1972) menyimpulkan bahwa saat mendekati 

kondisi leleh, defleksi balok yang terkekang di zona tekan dan balok tidak terkekang 
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memiliki kesamaan perilaku, sedangkan saat mendekati kondisi ultimit balok yang 

terkekang menunjukkan perilaku yang benar-benar daktail. 

- Ziara et al. (1995)  

Ziara et al. (1995) melakukan penelitian dengan membandingkan  balok yang diberi 

pengekang persegi penuh pada seluruh penampangnya dengan balok yang diberi 

pengekangan persegi hanya di zona tekan penampangnya (setengah tinggi baloknya).    

      Penelitian dimaksudkan untuk membandingkan perilaku lentur dari balok-balok 

tersebut. Pengujian dilakukan terhadap 12 (dua belas) balok beton dengan pengekang 

sengkang persegi. Delapan buah balok dikekang hanya pada daerah tekannya saja 

(dengan perencanaan under reinforced) dan empat buah balok lainnya dikekang 

seluruh penampangnya. Sistem pembebanan yang diberikan berupa pembebanan 

empat  titik seperti ditunjukkan pada Gambar 2-19.   

                     Gambar 2-19. Pemodelan Pembebanan Balok (Ziara et al., 1995) 

Model spesimen dalam penelitian tersebut diantaranya balok A1 dan B1, merupakan 

balok dengan sengkang persegi penuh seluruh penampangnya dengan jarak beban 

terhadap tumpuan 520 mm (      ) ⁄ untuk balok tipe A1, dan 832 mm 

(      ) ⁄  untuk balok tipe B1. Spesimen balok lainnya yaitu NA2,NA3, NB2 dan 

NB3 merupakan balok dengan sengkang persegi, hanya setinggi setengah tinggi balok 

didaerah tekannya disepanjang daerah lentur balok. Balok tipe NA2 dan NA3 

memiliki jarak beban ke tumpuan 520 mm (      )⁄  dan pada jarak 390 mm dari 

tumpuan mulai dipasangkan sengkang setinggi setengah tinggi balok. Jarak antar 

sengkang balok NA2 diambil 70 mm, sedangkan balok NA3 diambil 35 mm. 

Spesimen balok tipe NB2 dan NB3 memiliki jarak beban ke tumpuan 832 mm 

(      )⁄ , dan mulai jarak 390 mm dari tumpuan dipasangkan sengkang persegi 

setinggi setengah tinggi balok. Jarak antar sengkang balok NB2 diambil 120 mm dan 

untuk balok NB3 diambil 60 mm.   Gambar 2-20, Gambar 2-21, dan Gambar 2-22 

menunjukkan tipe balok pada penelitian Ziara et al. (1995). Tegangan leleh tulangan 
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longitudinal dan sengkang yang dipergunakan dalam penelitian Ziara et al. (1995) 

adalah 533 dan 454 MPa, sedangkan mutu beton didesain dengan mutu 40 MPa.  

              

      Gambar 2-20. Balok dengan Pengekang Penuh Seluruh Penampang Balok (Ziara et al.,  1995) 

 

                                           

              Gambar 2-21. Balok dengan Pengekang Setinggi Bagian Tekan Beton 

                                                (Ziara et al.,  1995) 

 

                                                

              Gambar 2-22. Potongan Penampang Balok Penelitian Ziara et al., 1995    
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Hasil pengujian penelitian Ziara et al. (1995) menunjukkan bahwa semua balok 

mencapai kapasitas lenturnya secara penuh, dengan hasil ditunjukkan pada       Tabel 

2-1 dan Gambar 2-23, sedangkan pola retak yang terjadi pada balok tipe A 

ditampilkan  pada Gambar 2-24 dan pola retak balok tipe B ditampilkan pada Gambar 

2-25. Semua tipe balok tanpa memperhatikan detail ketentuan sengkang, serta 

perbandingan antara jarak geser dengan tinggi penampang, menunjukkan balok gagal 

dalam lentur. Retak rambut akibat lentur tampak pada bagian bawah balok dan 

dilanjutkan pada pembebanan, kemudian meluas menuju ke atas garis netral sebelum 

akhirnya retak diagonal dalam wilayah geser. Spalling pada selimut beton terjadi 

setelah balok mencapai kapasitas maksimumnya. Balok tipe NA3 dan NB3 yang jarak 

pengekang tekannya lebih kecil, menunjukkan bahwa adanya sengkang pengekang 

dapat menunda kegagalan pada balok, melewati titik dimana retak pertama terjadi di 

selimut beton.         

                           Tabel 2-1. Kapasitas Lentur Balok Uji (Ziara et al., 1995) 

            

          
           Gambar 2-23. Kurva Load-Deflection Balok  (a) a/d=2,0;  (b)a/d=3,2  (Ziara et al., 1995) 

(a) (b) 
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Pada hasil penelitian Ziara et al. (1955)  juga ditunjukkan bahwa pengekangan 

pada daerah tekan beton dengan sengkang tertutup tidak menunjukkan peningkatan 

yang signifikan dalam hal kapasitas lentur balok bila dibandingkan dengan balok 

biasa, namun demikian daktilitas balok ini meningkat secara signifikan ketika 

ditambahkan pengekang di daerah tekan beton.  

                       Gambar 2-24. Model Kegagalan Balok Tipe A (Ziara et al., 1995) 

 

                    

                             Gambar 2-25.  Model Kegagalan Balok Tipe B (Ziara et al., 1995) 



25                                                                

 

- Hadi and Schmidth (2002)  

Hadi and Schmidth (2002) melakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) buah balok 

dengan maksud menyelidiki daktilitas balok ketika tulangan spiral diaplikasikan 

dalam wilayah tekannya. Model benda uji berupa balok berukuran 200x300 mm 

dengan panjang 4.060 mm dan diberi spiral pada bagian tekan baloknya. Model balok 

tersebut dibandingkan dengan balok tanpa spiral di zona tekannya. Karakteristik ke-7 

balok ditampilkan pada Tabel 2-2 dan Gambar 2-26, serta kurva hubungan load-

deflection ditampilkan pada  Gambar 2-27. Hadi and Schmidth dalam penelitiannya 

tersebut menyimpulkan bahwa balok tanpa spiral sangat getas dalam kegagalannya, 

sedangkan balok dengan spiral menerus mampu bertahan untuk waktu yang lama. 

Penggunaan spiral baja untuk membungkus beton di daerah tekan balok mampu 

meningkatkan daktilitas dan kinerja balok secara keseluruhan baik dalam kekuatan 

maupun daktilitasnya.  

                       Tabel 2-2. Karakteristik Balok (Hadi and Schmidth, 2002)   

              

                        

            Gambar 2-26.  Balok dengan Kekangan Spiral ( Hadi and  Schmidth, 2002)   

Beam 

Design 

Reinforcement 

ratio 

Helix 

type 

Helix 

pitch, 

*mm 

Tensile reinforcement 
Effective 

depth  

d (mm) 

 , ±% 
Type Bars 

Total 

𝑨𝒔𝒕
+  

𝒎𝒎𝟐 

1      None N/A N28 4 2480 229,5 

4,3 2      RW10 25 N28 4 2480 229,5 

3      N12 25 N28 4 2480 229,5 

4 1,5     RW10 25 N32 4 3200 225,5 
5,7 

5 1,5     N12 25 N32 4 3200 225,5 

6 2     RW10 25 N32 6 4800 225,5 
8,5 

7 2     N12 25 N32 6 4800 225,5 

Center to center 

  𝑡
+  = luas penampang melintang baja tulangan 

ρ ± = rasio tulangan aktual Ast b. d⁄  
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- Whitehead and  Ibell (2004)  

Whitehead and Ibell (2004) menguji 7 (tujuh) buah balok beton bertulang persegi 

dengan dimensi 110 x 165 mm. Semua tulangan spiral spesimen berisi spiral tunggal 

pada lengkungan 20 mm.  Spiral terbentuk dari baja lunak berdiameter 3 mm atau 4,8 

mm, dengan properti material seperti Tabel 2-3. Dalam penelitian Whitehead and Ibell 

(2004) semua tulangan sengkang pada spesimen menggunakan sengkang tertutup di 

tiap wilayah geser antara titik beban dan tumpuan untuk memastikan kegagalan lentur 

balok pada akhir pengujian. 

                  

             Gambar 2-27. Grafik  Load-Deflection  untuk Balok dengan dan tanpa Tulangan Spiral               

                         ( Beam 1 merupakan balok tanpa tulangan spiral, Hadi and Schmidth, 2002) 

 

          Tabel 2-3. Detail Mutu Beton dan Tulangan Balok (Whitehead and Ibell, 2004)                   

Dimensi dan layout tulangan spesimen balok pada penelitian Whitehead and Ibell 

(2004) ditampilkan dalam   Gambar 2-28. Untuk menunjukkan manfaat penuh adanya 

spiral, benda uji tanpa tulangan spiral dibandingkan secara langsung dengan benda uji 

Beam 
no. 

Concrete 
cube 

strength, 
𝒇𝒄𝒖 

Concrete 
split 

tensile 
strength,

𝒇𝒕 

Helical 
diameter 

Wire 
diameter 
of helix 

Cover to 
top of 

helix or 
stirrup in 
constant 
moment 
region 

Stirrup 
bar 

diameter 
at 

midspan 

Stirrup 
spacing 

at 
midspan 

No.and size 
of 

longitudinal 
bars 

Percentage of 
longitudinal 

reinforcement 

 (MPa) (MPa) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (%) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

69 

70 

68 

63 

71 

68 

72 

 

3,5 

3,5 

3,8 

4,0 

4,0 

4,0 

3,7 

 

- 

100 

- 

- 

100 

100 

100 

 

- 

3 

- 

- 

3 

4,8 

4,8 

 

- 

5 

- 

5 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

32 

- 

- 

- 

 

3x16 

3x16 

3x20 

3x16 

3x20 

3x20 

3x20 

 

4,49 

4,49 

7,02 

4,49 

7,02 

702 

7,02 
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dengan spiral maupun dengan sengkang persegi.  

        Hasil pengujian terhadap 7 (tujuh) buah benda uji dalam penelitian Whitehead 

and Ibell (2004) ditunjukkan pada Gambar 2-29. Whitehead and Ibell (2004) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa penempatan tulangan spiral dalam wilayah tekan, 

terlebih pada balok beton over reinforced dapat mencapai daktilitas yang cukup besar, 

bahkan dengan menggunakan prosentase tulangan longitudinal sekitar 7% (lebih besar 

dari batas maksimum yang diijinkan oleh BS 8110 sebesar 4%). Temuan ini dianggap 

menarik dalam upaya mencapai struktur beton yang over reinforced tetapi tetap 

daktail. 

                 

                     Gambar 2-28.  Dimensi dan Layout Tulangan (a) Balok 1 & 3  (b) Balok 2,5,6  

                                   dan 7  (c) Balok 4 (Whitehead and  Ibell, 2004) 

 

               

              Gambar 2-29. Grafik Load-Deflection Penelitian Whitehead and  Ibell (2004) 
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- Leung and Burgoyne (2005)  

Leung and Burgoyne (2005) mengembangkan model teori yang disertai dengan 

eksperimental terhadap balok prestress yang diberi ikatan Fiber Reinforced Polymer 

(FRP) spiral pada daerah tekannya dengan pembebanan satu arah (uniaxial).  

Penelitian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh faktor perbesaran akibat berbagai 

pengekangan daerah tekan beton prestress menggunakan model finite element yang 

disertai dengan uji eksperimental.  

Leung and Burgoyne (2005) mendasarkan analisis dari  studi yang dilakukan  

Kotsovos and Pavlovic (1995) untuk beton yang dikenai tegangan aktif hidrolik, yang 

diakui untuk  elemen struktur beton dibawah kondisi tegangan multi aksial. Hasil 

analisis kemudian diterapkan pada kekangan pasif spiral yang berupa bahan elastik 

linier (aramid) ataupun elasto plastis (baja), seperti yang terlihat pada Gambar 2-30. 

Dalam melakukan analisis terhadap pengekangan aktif, Leung and Burgoyne 

membagi spiral dalam tiga area yang dipertimbangkan (Gambar 2-31) yaitu: a).  

bagian selimut beton yang tidak terkekang, b). bagian yang terkekang oleh satu spiral, 

c). serta bagian yang terkekang oleh overlap dari dua spiral dengan pendekatan finite 

element. Parameter yang juga diambil sebagai pembanding   adalah mutu beton (f’c) 

serta jarak antar lengkung spiral.                                             

                                                   

                                    Gambar 2-30. Model Balok dan Skema Model Pengekangan Pasif 
                                                        (Leung and Burgoyne, 2005) 

Hasil penelitian Leung and Burgoyne (2005) menyimpulkan bahwa pengekangan 

memberikan pengaruh yang baik dalam hal disipasi energi. Ini diperoleh dari 



29                                                                

 

perbandingan antara beton mutu sedang dengan beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi 

kaku dan tidak menghasilkan cukup ekspansi lateral  untuk memobilisasi tegangan 

pengekang. Penggunaan baja sebagai pengekang lebih efektif dibanding aramid  

hingga kondisi leleh, karena kekakuannya yang lebih tinggi, tetapi sekali baja leleh 

kekuatannya akan turun secara dratis. Komparasi hasil beban-lendutan dalam 

pengujian balok menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada deformasi balok, 

dan dengan adanya spiral pada daerah tekan balok presstress tersebut terbukti beton 

dapat berperilaku daktail. 

                 

 

                Gambar 2-31 (a) Kurva Stress-Strain untuk Tiga Kondisi Beton ; (b)Analisis ekssentris 

                               beton dengan spiral (Leung & Burgoyne, 2005) 

- Hadi and  Elbasha (2005) 

Hadi and Elbasha (2005) melakukan pengujian pada 5 (lima) buah balok dengan 

bentang 4.000 mm dan ukuran penampang balok 200x300 mm. Balok dibebani 

pembebanan empat titik, dengan penekanan pada defleksi di tengah bentang. Semua 

variabel seperti kuat tekan beton, rasio tulangan longitudinal, diameter spiral dibuat 

sama, hanya parameter puncak spiral yang berbeda. Model spesimen ditunjukkan pada 

Gambar 2-32. Puncak spiral yang dipergunakan adalah 25, 50, 75, 100, dan 160 mm.  

Hasil pengujian penelitian Hadi and Elbasha, 2005 tersebut menunjukkan bahwa 

spiral memiliki pengaruh yang dapat diabaikan saat jarak puncaknya 160 mm (sama 

dengan diameter spiral), dengan kata lain bahwa puncak spiral 160 mm yang berarti 

sama dengan diameter inti balok menunjukkan kegagalan yang getas karena tidak 

tersedianya tempat untuk defleksi beban ataupun momen kurvatur. Perilaku balok 

yang lain dengan jarak puncak 25, 50, 75, dan 100 mm menunjukkan sifat daktail 

dengan tingkat daktilitas didasarkan pada jarak puncak spiral. Gambar 2-33 

menunjukkan pola retak salah satu spesimen penelitian Hadi and  Elbasha (2005). 

 

(a) 
(b) 
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                               Gambar 2-32. Konfigurasi Pembebanan dan Detail Spesimen  

                                                       ( Hadi and  Elbasha,2005) 

 

                     

               Gambar 2-33. Pola Retak Salah Satu Spesimen Penelitian Hadi and Elbasha (2005) 

- Jeffry and Hadi (2008) 

Penelitian Jeffry and Hadi (2008) difokuskan pada ide mengekang wilayah tekan beton 

untuk balok High Strength Concrete (HSC) dengan maksud untuk lebih meningkatkan 

daktilitas HSC yang diketahui memiliki daktilitas lebih rendah dari beton normal. 

Penelitian dilakukan dengan membuat 5 (lima) buah balok HSC yang diberi tulangan 

spiral pada daerah tekannya, dan dikenakan  pembebanan  empat titik. Gambar balok 

dan potongan penampang pada penelitian Jeffry and Hadi (2008) ditunjukkan pada 

Gambar 2-34 sampai dengan Gambar 2-37.  



31                                                                

 

                

            Gambar 2-34.  Spesimen Balok Referensi  (Jeffry and  Hadi, 2008) 

 

    

                Gambar 2-35. Balok SHS dan DHS (Jeffry and  Hadi, 2008) 

                   

                      Gambar 2-36.  Potongan  Balok SHS dan DHS (Jeffry and  Hadi, 2008) 

Empat buah balok dibuat dengan spiral pada daerah tekannya dengan jarak antar 

lengkung spiral untuk keempatnya sama yaitu 50 mm, serta  satu buah balok sebagai 

referensi. Keempat balok diberikan nama SH, DH, SHS, DHS dengan diberikan 

sengkang diameter 10 mm dan jarak sengkang pada ujung 50 mm.     Tabel 2-4      

Gambar 2-38 menunjukkan detail tulangan pada spesimen Jeffry and Hadi, 2008.  

  Hasil  penelitian Jeffry and Hadi, 2008 seperti ditampilkan pada kurva hubungan 

beban - defleksi di bentang tengah pada Gambar 2-38 dapat disimpulkan bahwa 

pengekangan spiral mampu meningkatkan kekuatan dan daktilitas balok beton 

bertulang mutu tinggi. Perilaku lendutan pada tengah bentang wilayah elastik hampir 

sama. Balok spiral rangkap mampu mencapai tegangan lebih tinggi dibanding balok 
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dengan spiral tunggal. Balok Single Helix Stirrup (SHS) terlihat paling daktail yang 

diikuti balok Double Helix Stirrup (DHS). 

                

                   

                      Gambar 2-37.  Balok SH  dan  DH (Jeffry and  Hadi, 2008) 

              Tabel 2-4.  Detail Tulangan Spesimen Pengujian  (Jeffry and Hadi ,2008) 

                  

 

                         

                    Gambar 2-38.  Load-Deflection Bentang Tengah Balok (Jeffry and  Hadi,  2008) 
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Dalam penelitian tersebut juga diperlihatkan bahwa penulangan spiral bertindak 

sebagai mekanisme pengekang beton dalam area tekan triaksial menekan beton dan 

meningkatkan kekuatan serta kapasitas regangan beton. Beban ultimit lebih tinggi 

dicapai oleh Double Helix Stirrup (DHS), sedangkan Double Helix (DH) 

menunjukkan bahwa ada luasan lebih besar dari beton berada dalam kekangan pada 

tahap awal pembebanan dibandingkan dengan spiral tunggal maupun balok acuan, 

yang memungkinkan kekuatan ultimate yang lebih besar dapat dicapai sekitar 10% 

dari yang lain. 

- Delalibera and Giongo (2008)  

Delalibera and Giongo (2008) dalam penelitiannya mengkaji pengekangan zona tekan 

balok beton bertulang yang didesain over reinforced dengan sengkang persegi. 

Penelitian dimaksudkan untuk menentukan indek daktilitas dengan studi awal 

menggunakan finite element, dan menganggap material non linier serta pengaruh 

pengekangan. Spasi antar sengkang juga digunakan sebagai parameter penelitian. 

Pada penelitian tersebut dikaji 3(tiga) buah balok bertulangan lebih yang diberikan 

tambahan tulangan transversal pada daerah tekannya dan disimbolkan dengan balok 

   (Confined Beam). Satu buah balok digunakan sebagai referensi yang dinamai    

(Simple Beam). Sistem pembebanan yang diberikan ditunjukkan dalam Gambar 2-39, 

dan model balok ditunjukkan pada Gambar 2-40. 

               

    Gambar 2-39.  Model Pembebanan Pengujian (Delalibera and Giongo, 2008) 

Dalam penelitian Delalibera and Giongo (2008) tersebut balok didesain dengan 

regangan tekan beton    = 0,0035 dan rata-rata kuat tekan beton 25 MPa. Luas tulangan 

tarik 8,80 cm
2
 (2ϕ20 mm dan 2ϕ12,5 mm), sedangkan untuk tulangan tekan 2ϕ6,3 mm. 

Rasio tulangan tarik  =1,96% dan rasio tulangan tekan   =0,14%. Sengkang dengan sudut 

45° menghubungkan tulangan longitudinal balok dengan    (bagian dari tahanan tegangan 

geser yang melengkapi mekanisme idealisasi model truss). Sengkang 2 (dua) kaki dengan 

diameter 8 mm dan jarak 70 mm. 
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                        Gambar 2-40.  Model balok (Delalibera  and  Giongo, 2008) 

Tulangan confinement berdiameter 5 mm dengan jarak 50, 100, dan 150 mm 

dipergunakan dalam penelitian ini. Tulangan confinement diletakan diatas sumbu 

netral dimana hanya tegangan tekan yang ada. Data-data properties keempat benda uji 

dalam penelitian Delalibera and Giongo, 2008 diperlihatkan pada Tabel 2-5, 

sedangkan hasil pengujian keempat balok tersebut yang berupa kurva load-

displacement pada betang tengah dan pada titik beban ditunjukkan pada Gambar 2-41. 

     Tabel 2-5.  Properties Balok (Delalibera and Giongo, 2008)                   

 

                 Gambar 2-41.  Hasil Pengujian Balok Delalibera and Giongo (2008) 

Hasil pengujian lentur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor daktilitas pasca 

puncak proporsional dengan rasio tulangan pengekang, dimana indek daktilitas 

meningkat seiring dengan menurunnya jarak antar sengkang. Semakin tinggi rasio 
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volumetrik tulangan sengkang maka semakin tinggi tegangan tekan pada beton 

terkekang.  

        Berdasarkan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

confinement di zona tekan penampang balok dicermati bahwa pada penelitian terdahulu 

seluruhnya hanya meninjau perilaku lentur murni dari balok (pure bending), dengan sistem 

pemberian beban berupa four point loading, untuk menghasilkan bidang lentur murni tanpa 

ada pengaruh gaya geser. Pembebanan yang diberikan pada balok dari penelitian terdahulu 

juga hanya menggunakan pembebanan satu arah (monotonik), dengan bentuk confinement 

hoops ataupun spiral pada zona tekan balok.  

Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana balok akan ditinjau 

sebagai balok yang menerima momen dan gaya geser dengan sistem pembebanan berupa 

three point loading untuk menghasilkan bidang momen dan geser terbesar pada daerah 

observasi. Dalam penelitian disertasi ini pembebanan pada balok menggunakan 

pembebanan monotonik dan pembebanan bolak-balik (siklik) dengan confinement hoops 

ataupun cross-ties pada zona tekan penampang baloknya. Penelitian ini sangat mendesak 

dilakukan karena belum pernah diteliti dan untuk melengkapi penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan confinement di zona tekan penampang balok. Dalam 

Gambar 2-42 ditunjukkan peta jalan (road map) penelitian pengekangan pada zona tekan 

penampang balok yang dibuat dalam bentuk bagan, yang berisi tahun penelitian, fokus 

tinjauan serta hasil yang diperoleh pada tahun tersebut serta penelitian yang dilakukan 

sekarang ini agar lebih mudah untuk dipahami.    

2.1.3 Daktilitas 

Daktilitas elemen struktur menggambarkan tingkat kemampuan struktur untuk mengalami 

deformasi tanpa runtuh serta mempertahankan sebagian besar momen kapasitas pada saat 

mencapai daktilitas kurvatur (   ) yang direncanakan. Daktilitas merupakan kunci dalam 

menjamin terjadinya deformasi yang besar dibawah kondisi pembebanan. Saat gempa, 

elemen-elemen struktur dengan daktilitas tinggi akan mampu menyerap energi lebih banyak 

dibanding elemen-elemen struktur dengan daktilitas rendah atau getas. Elemen struktur 

yang daktail akan mampu mempertahankan beberapa kali putaran deformasi inelastis tanpa 

harus kehilangan kekuatannya secara berarti, dan bila kehilangan kekakuan tak dapat 

dihindari, bukan kehilangan kekakuan yang berlebihan yang dapat menyebabkan 

keruntuhan. 
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                                  Gambar 2-42. Road Map Penelitian Confinement di Zona Tekan Penampang Balok

PENELITIAN SEBELUMNYA : 

1962-1971 

Balok RC/Presstress dengan spiral di 

zona tekannya dengan pembebanan 

lentur murni 

1995 

Balok RC dengan sengkang  persegi  

di zona tekannya dengan pembebanan 

lentur murni 

2000  

Balok beton mutu tinggi (HSC) 

dengan pembanan lentur murni 

 

Hasil : 

Confinement di zona  tekan  mampu  

meningkatkan daktilitas serta rotasi 

plastis pada kondisi ultimit 

Hasil : 

Confinement di zona tekan tidak 

meningkatkan kapasitas lentur tetapi 

meningkat dalam hal daktilitas 

Hasil : 

Confinement di zona tekan tidak 

meningkatkan kapasitas lentur tetapi 

meningkat dalam daktilitas 

 

2008 

Balok over reinforced dengan stirrup 

di zona tekannya  dengan 

pembebanan lentur 

2005 

Balok presstress dengan spiral  FRP 

dizona tekannya  dengan pembebanan 

aksial 

2004 

Balok over reinforced dengan spiral 

dizona tekannya  dengan 

pembebanan lentur murni 

Hasil : 

Indek daktilitas meningkat seiring 

dengan menurunnya jarak 

confinement; semakin tinggi rasio 

volumetric tulangan sengkang maka 

semakin tinggi tegangan tekan beton 

Hasil : 

Penempatan spiral di zona tekan 

memberikan disipasi energi yang baik 

pada beton mutu normal dibanding 

mutu tinggi, spiral baja lebih efektif 

dibanding spiral aramid 

Hasil : 

Penempatan spiral di zona tekan 

meningkatkan daktilitas pada balok 

over reinforced 

PENELITIAN SEKARANG          Meninjau daktilitas  daerah sendi plastis balok yang dikekang  pada zona tekannya 

dengan confinement hoops maupun cross-ties saat menerima momen maupun geser;  

dengan pembebanan tiga titik secara monotonik dan siklik  
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Beberapa perilaku hysteresis yang dapat terjadi pada elemen struktur seperti 

ditunjukkan Imran et al., 2009 pada Gambar 2-43. Daktilitas umumnya ada dua macam, 

yaitu daktilitas lengkung (curvature ductility) dan daktilitas simpangan (displacement 

ductility) (Paulay and Priestlay, 1992). Curvature ductility  merupakan perbandingan antara 

sudut rotasi per-unit panjang (kelengkungan) pada kondisi ultimit (  ) dengan kondisi saat 

leleh pertama (  ), yang dinyatakan dalam Persamaan 2-58, sedangkan displacement 

ductility merupakan perbandingan dari displacement pada kondisi ultimit (  ) dengan 

kondisi saat leleh (  ) yang dinyatakan dalam Persamaan 2-59.     

                                             
  

  
                          (2-58) 

                                
  

  
       (2-59) 

Pada pembebanan siklik, hubungan antara beban dan simpangan ditunjukkan oleh garis 

lengkung/non linier putus-putus yang membentuk suatu siklus tertutup yang disebut dengan 

hysteresis loops. 

 

        Gambar 2-43. Beberapa Perilaku Histeresis Elemen Struktur (Imran et al., 2009) 

          Ehsani and Wight (1990), Sheikh and Khoury (1993), serta Bayrak and Sheikh (1998) 

mendefinisikan daktilitas kedalam parameter daktilitas antara lain faktor daktilitas    dan 

  , rasio kumulatif daktilitas    dan   , indeks kumulatif disipasi energi   seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2-44 untuk memberikan dasar yang konsisten pada evaluasi 

perilaku penampang dan elemen. Parameter daktilitas menurut Bayrak and Sheikh, 1998 

seperti  Gambar 2-44 ditulis pada Persamaan 2-60 sampai dengan Persamaan  2-67 berikut: 

Daktilitas displacement :          ⁄       (2-60) 

Daktilitas kurvatur :       
 

 
 

⁄       (2-61) 
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Rasio kumulatif daktilitas displacement :      ∑
  

  

 
          (2-62) 

Rasio kumulatif daktilitas kurvatur :       ∑
  

  

 
                (2-63) 

Index kumulatif disipasi energi  

              
 

      
∑   (

  

  
) (

  

  
)
 

   
         (2-64) 

dengan :               (       )                          (2-65) 

            
 
    ( 

  
  

  
)           (2-66) 

                          (       )       (2-67) 

     

   

          Gambar 2-44. Definisi Parameter Daktilitas (Bayrak and Sheikh, 1998)                       

Rasio kumulatif daktilitas dipakai untuk melihat nilai kumulatif kurvatur inelastik yang 

terjadi pada spesimen selama pembebanan siklik, sedangkan index kumulatif disipasi energi 

berfungsi menunjukkan karakteristik disipasi energi dari spesimen. 

         Park and Paulay (1975) menyatakan bahwa peningkatan daktilitas balok  beton normal 

dipengaruhi oleh sifat-sifat penampang, diantaranya meningkatnya nilai regangan beton, 

bertambahnya kuat tekan beton, serta bertambahnya jumlah tulangan tekan akan 

meningkatkan nilai daktilitas karena nilai    meningkat, sedangkan peningkatan dalam hal 

kuat leleh baja justru akan menurunkan daktilitas elemen beton karena nilai     akan 

menurun. Dalam Park and Paulay (1975) juga dinyatakan bahwa faktor daktilitas 

displacement yang diperlukan dalam desain dengan beban statik berkisar 3-5 dan dipastikan 

bahwa nilai daktilitas kurvatur      ⁄  > 6 saat    =0,004. 

a. Parameter Daktilitas Elemen b. Parameter Daktilitas Penampang 
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Olivia and Mandal (2005) menyatakan bahwa peningkatan mutu beton serta 

perbandingan tulangan memanjang akan meningkatkan daktilitas kurvatur balok,  

sedangkan jarak tulangan kurang berpengaruh pada peningkatan daktilitas kurvatur balok. 

Pernyataan demikian setelah melakukan analisis terhadap daktilitas kurvatur penampang 

balok dengan parameter pengamatan meliputi mutu beton,  jarak tulangan pengekang, serta 

rasio tulangan memanjang. Pada analisis dengan parameter rasio tulangan memanjang 

(   ⁄ ) diperoleh hasil bahwa daktilitas kurvatur paling rendah ada pada balok nomor 4 

(empat) yang merupakan balok over reinforced. Dengan meningkatnya jumlah tulangan 

tarik, maka tinggi garis netral juga akan meningkat. Saat kondisi leleh, tegangan tulangan 

longitudinal tetap dan tinggi garis netral meningkat bersama kurvatur. Sedangkan saat 

kondisi ultimit, regangan  tekan beton maksimum tetap, sehingga kurvatur pada kondisi 

ultimit menurun, dengan demikian daktilitas kurvatur menjadi menurun. Hasil analisis 

tersebut ditampilkan dalam Gambar 2-45 sampai dengan  Gambar 2-47. 

            

                          Gambar 2-45. Hubungan Momen-Kurvatur dengan Parameter ρ’/ρ 

                                                 (Olivia and  Mandal, 2005) 

Shin et al. (1989) dan Xie et al. (1994) melaporkan bahwa elemen dengan    ⁄  tinggi 

mempunyai  kurvatur  besar pada tingkat yang relatif konstan sebelum beban ultimit  

tercapai,sedangkan balok dengan    ⁄  rendah akan tinggi dalam hal momen, namun kecil 

dalam hal kurvatur  yang dapat dicapai sebelum kondisi ultimit. Balok under reinforced, 

karena jumlah tulangan tariknya sedikit, maka kondisi ultimit terjadi karena retaknya 

tulangan tarik. Saat regangan tarik baja tetap, yaitu saat kondisi ultimit maka kurvatur 

ultimit meningkat. 

             (ρ’/ρ=1,00) 

(ρ’/ρ=0,55) 

(ρ’/ρ=0,36) 

(ρ’/ρ=0,25) 

 



40                                                                

 

                        

                       Gambar 2-46. Hubungan Momen-Kurvatur dengan Parameter  

                                                  Mutu Beton    
 

 (Olivia and  Mandal, 2005) 

 

                           

                Gambar 2-47. Hubungan Momen-Kurvatur dengan parameter jarak sengkang   
                                      (Olivia and  Mandal, 2005) 

Mandal (1993) dan Xie et al. (1994) juga melaporkan bahwa peningkatan mutu beton 

akan meningkatkan tinggi garis netral, karenanya momen kapasitas penampang juga 

meningkat. Diasumsikan bahwa ada perubahan signifikan karena peningkatan mutu beton. 

Analisis terhadap balok dengan tinjauan parameter mutu beton   
  diperoleh hasil bahwa 

mutu beton mempengaruhi kurvatur. Peningkatan mutu beton akan menurunkan kurvatur 

saat  leleh tetapi meningkatkan kurvatur saat ultimit sehingga daktilitas kurvatur  menjadi 

lebih besar. Kelengkungan momen kurvatur akan meningkat sedikit untuk mutu yang lebih 

tinggi. Mutu beton tinggi lebih kaku dibanding mutu beton rendah karena kekakuan lentur 

(  )  beton meningkat karena kekuatannya.    

Shin et al. (1989) melaporkan bahwa pada balok mutu sangat tinggi, spesimen dengan 

mutu beton dan jumlah tulangan  sama tetapi berbeda dalam jarak kekangannya, ditemukan 

(fcu=25 MPa) 

(fcu=20 MPa) 

 (fcu=30 MPa) 

(fcu=35 MPa) 
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bahwa spasi yang dekat mempunyai kontribusi menunda tekuk tulangan tekan, dan 

kegagalan terjadi pada daerah tulangan tarik, karenanya tidak berpengaruh pada daktilitas. 

Kurvatur saat leleh tidak menunjukkan perubahan signifikan dengan jumlah sengkang. 

Disisi lain, kurvatur ultimit meningkat sebab regangan tekan juga meningkat.  

Sheikh and Li (2007) dalam papernya melakukan klasifikasi tingkat daktilitas 

kurvatur dalam tiga tingkatan yaitu :  

1) Tinggi (high ductility), apabila      

2) Sedang (moderate ductility), apabila           

3) Rendah (low ductility), apabila       

Semakin tinggi tingkat daktilitas maka akan semakin baik elemen struktur tersebut menahan 

beban maupun mendisipasi energi. SNI 1726-2002 membagi tingkat-tingkat daktilitas 

struktur gedung dalam tiga tingkatan yaitu : 

1) Taraf kinerja elastik penuh (Tingkat daktilitas 1), nilai   =1,0 

2) Taraf kinerja daktilitas terbatas/parsial (Tingkat daktilitas 2),  nilai 1,5         

3) Taraf kinerja daktilitas penuh (Tingkat daktilitas 3), nilai   = 5,3 

Kurniawan and Febriyanti (2008) melaporkan bahwa daktilitas kurvatur balok 

khususnya balok mutu tinggi meningkat seiring dengan peningkatan jumlah tulangan tekan, 

dan tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah tulangan tarik. Penambahan tulangan tekan pada 

balok tidak terlalu mempengaruhi kapasitas lentur penampang, karena kekuatan lentur 

dipengaruhi oleh jumlah tulangan tarik. Namun demikian penambahan tulangan tekan 

menyebabkan posisi garis netral semakin naik ke atas mendekati serat tekan sehingga 

kelengkungan (kurvatur) balok semakin besar saat balok runtuh. Hasil pengujian 

Kurniawan and Febriyanti (2008) untuk balok mutu tinggi tersebut terlihat   Tabel 2-6 dan 

Gambar 2-48.  

               Tabel 2-6. Momen dan Kurvatur  Balok HSC (Kurniawan and Febriyanti, 2008)  

No 
Balok 

 
  

 
   

 
   ⁄  

 

Saat retak pertama Saat leleh pertama Saat balok runtuh 

Momen 
(Nmm) 

Kurvatur 
(rad/mm) 

Momen 
(Nmm) 

Kurvatur 
(rad/mm) 

Momen 
(Nmm) 

Kurvatur 
(rad/mm) 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

 

 

0,0375 

0,0375 

0,0375 
0,0375 

0,0250 

0,0250 

0,0250 
0,0125 

0,0125 

 

0,0375 

0,0250 

0,0125 
0 

0,0250 

0,0125 

0 
0,0125 

0 

 

 

1,000 

0,667 

0,333 
0,000 

1,000 

0,500 

0,000 
1,000 

0,000 

 

1,21E+08 

1,17E+08 

1,11E+08 
1,05E+08 

1,04E+08 

9,92E+07 

9,34E+07 
8,69E+07 

8,17E+07 

 

5,33E-07 

5,54E-07 

5,79E-07 
6,10E-07 

5,33E-07 

5,56E-07 

5,85E-07 
5,33E-07 

5,59E-07 

 

 

7,84E+08 

7,68E+08 

7,24E+08 
Belum leleh 

5,24E+08 
5,08E+08 

4,54E+08 

2,66E+08 

2,55E+08 
 

 

5,67E-06 

6,22E-06 

7,52E-06 
Belum leleh 

5,30E-06 
5,90E-06 

7,52E-06 

4,72E-06 

5,27E-06 

 

8,13E+08 

7,91E+08 

6,76E+08 
4,42E+08 

5,43E+08 

5,21E+08 

4,06E+08 
2,74E+08 

2,51E+08 

 

 

5,24E-05 

2,55E-05 

1,27E-05 
1,05E-05 

5,47E-05 

2,55E-05 

1,27E-05 
6,06E-05 

2,55E-05 
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                            Gambar 2-48.  Grafik Momen-Kurvatur Balok Beton Mutu Tinggi  

                                                      (Kurniawan and Febrianti, 2008) 

Youcef and Chemrouk (2012) menyatakan bahwa daktilitas kurvatur balok dapat 

ditingkatkan dengan mengurangi rasio tulangan tarik  , memperkecil tegangan leleh 

tulangan   , serta meningkatkan rasio     . Dimungkinkan pula menentukan ambang batas 

daktilitas yang ingin dicapai dari kondisi balance penampang dengan nilai    dan   yang 

akan dicapai seperti terlihat pada Persamaan 2-68 sampai dengan Persamaan 2-77 . 

   < 0,25  
 
      ≥  7     (2-68) 

0,25  
 
 <   < 0,5  

 
   9 ≥    ≥  3,5    (2-69) 

0, 5  
 
 <   < 0,75  

 
   7 ≥    ≥  2    (2-70) 

0, 75  
 
 <   <  

 
    6 ≥    ≥  1    (2-71) 

dengan : 

     *
      

      
+
  

  
         (2-72) 

        *
      

      
+
  

  
   bila ρ’ = 0      (2-73) 

              bila ρ’ ≠ 0       (2-74) 

Lebih jelasnya bahwa penyesuaian batasan tarik baja   < 0,25    untuk zone gempa tinggi 

dapat mencapai daktilitas   ≈ 8  dan   < 0,5    pada zone gempa sedang untuk mencapai 

daktilitas   ≈ 6, dan batasan jumlah total tulangan ( +  ) maksimum 1,5% lebih rendah dari 

zone gempa tinggi. Asumsi terakhir untuk beton mutu sedang (  
 =22 MPa) dalam 

memastikan daktilitasnya : 

   ≈ 4,5  dengan      ⁄ = 0,25       (2-75) 

  ≈ 6,5  dengan      ⁄  = 0,50       (2-76) 

  ≈ 8,5  dengan      ⁄ = 0,75       (2-77) 
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Perbandingan dari  3(tiga) peraturan yang meliputi RPA-99, ACI serta EC8: 

1. Regles Parasismiques Algeriennes (RPA-99) merekomendasikan untuk mengikuti 

langkah-langkah berikut: 

- Kuat tekan elemen beton 20 MPa<     
  < 45 MPa 

- Jumlah tulangan minimum, (  + )min untuk tulangan longitudinal balok 0,5% 

- Jumlah maksimum tulangan, (  + )max adalah 4 % dalam wilayah tersebut dan 6% 

dalam wilayah overlapping. 

- Balok yang memikul beban gempa harus didukung tulangan simetris ( =  ) 

dengan penampang baja pada tengah bentang setidaknya sama dengan penampang 

bagian tumpuan. 

2. American Code (ACI -318) merekomendasikan rata-rata minimum baja terpasang 

pada seluruh panjang balok diberikan oleh: 

-     =    
  = maksimal [    √             ] 

- Elemen melengkung struktur yang berada di zone gempa  -   ≤ 0,5   

- Penampang tarik tulangan dari elemen lengkung yang daktail pada struktur balok-

kolom tahan gempa tidak melebihi 2,5% dari penampang beton ,   ≤      = 0,025 

3. Euro Code (EC8)  merekomendasikan : 

- Balok berdaktilitas tinggi  dipasang  sengkang tertutup dengan diameter    ≥ 6 

mm dengan jarak spasi    ≤ min *
  

 
                  +. Pengekangan ini 

memungkinkan peningkatan yang besar dalam daktilitas. 

- Wilayah sendi plastis, dalam panjang 2x tinggi balok agar dipasang penampang 

baja tidak boleh kurang dari separo penampang tarik    =0,5 . 

- Disepanjang balok, tulangan harus memenuhi kondisi : 

             = 0,05 fc/fe 

             = 0,17 fc/fe 

Rekomendasi ini memastikan secara tidak langsung kondisi minimum untuk tulangan 

beton dengan kekuatan sedang (  
 28 ≈ 22 MPa). 

Dalam sisi RPA rata- rata daktilitas adalah   ≥ 13, ACI   ≥ 12,5, sedangkan EC8 rata-

rata minimal daktilitas adalah      ≥ 16,5. 

- Tulangan maksimum tidak melebihi yang ditetapkan RPA dan ACI untuk 

memastikan nilai daktilitas minimal yaitu : 

      Pada kasus   +  = 4%       

     ≈ 2,5   untuk     ⁄ = 0,5      



44                                                                

 

        ≈ 4,2   untuk     ⁄  = 0,75 

      Pada kasus   +  = 6% 

        ≈ 2,5   untuk     ⁄ = 0,5 

        ≈ 4,2   untuk     ⁄  = 0,75 

      disisi lain EC8 mengambil nilai daktilitas yang lebih tinggi yaitu : 

         ≈ 7,5   untuk     ⁄ = 0,5 

       ≈ 8,3   untuk     ⁄ = 0,75 

       Hasil ini menunjukkan bahwa tulangan maksimum ditoleransi oleh  

       ACI  Code dan RPA dengan mengurangi daktilitas dibanding EC8 

2.1.4 Bentuk Confinement 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai confinement pada balok menggunakan bentuk 

confinement yang berupa spiral maupun persegi (hoops). Peneliti yang menggunakan 

confinement berupa confinement persegi (Ziara et al., 1995; Delalibera and Giongo, 2008) 

ataupun confinement spiral (Base, 1962;  Hadi and Schmidth, 2002;  Whiteheads and Ibell, 

2004; Leung and  Burgoyne, 2005; Hadi and Elbasha, 2005).  

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kolom dengan spiral bersifat lebih 

daktail dibanding kolom dengan  sengkang ikat (Sheikh and Toklucu, 1993), namun 

demikian confinement berbentuk spiral lebih rumit dalam pelaksanaan dibandingkan 

confinement berbentuk hoops maupun cross-ties. Kemudahan dalam hal desain, detailing, 

maupun fabrikasi menjadikan confinement berbentuk hoops lebih banyak dipilih (Moehle et 

al., 1985). 

2.1.5 Confinement Index 

Confinement index merupakan suatu parameter yang mewakili kuantitatif kekangan yang 

diberikan oleh pengikat baja (Iyengar et al., 1972). 

Iyengar et al. (1972) mendefinisikan parameter confinement index (  ) kedalam 

Persamaan 2-78: 

                      ( 
 
  ̅

 
)
  

  
         (2-78) 

dengan    adalah volumetric ratio dari pengikat (binder) yang merupakan perbandingan 

dari volume binder dengan volume beton yang terkekang dan  ̅  adalah volumetric ratio 

ketika puncak binder setidaknya sama dengan ukuran lateral dari spesimen,    adalah 

tegangan leleh tulangan atau lilitan binder dan   
  adalah tegangan tekan ultimit untuk 
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silinder beton biasa. 

Muguruma et al. (1983) pada penelitiannya mendeskripsikan indeks pengekangan 

lateral (  ) dinyatakan dengan Persamaan 2-79 : 

                           
 

√   

  
  (     

 

 
)                                               (2-79) 

dengan    adalah volumetrik rasio tulangan pengekang dan didalam penelitian ditentukan 

1,61%,      merupakan tegangan leleh tulangan pengekang dalam MPa,   
  merupakan 

tegangan tekan beton biasa dalam satuan MPa,   adalah jarak tulangan pengekang (mm), 

serta    adalah panjang sisi penampang beton inti (mm). 

Shah et al. (1983) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bila diasumsikan kawat 

spiral terdistribusi secara merata di sepanjang panjang spesimen, dan tegangan dalam spiral 

mencapai tegangan lelehnya (  ), maka ketika tegangan aksial dalam beton mencapai nilai 

puncak (  ), confinement index (  ) dinyatakan dalam Persamaan 2-80: 

   
     

  
          (2-80) 

dengan    adalah luasan penampang kawat spiral,   adalah jarak antar spiral yang harus 

lebih besar dari nol, serta   merupakan diameter inti terkekang. 

Nakachi (2008) mengusulkan besarnya indek pengekangan lateral (  ) dinyatakan 

dalam hubungan Persamaan 2-81 berikut : 

                                 
 
  

 
    (       ⁄ )  

 
 
                   (2-81) 

dengan    adalah volume ratio tulangan pengekang,    adalah tegangan leleh baja 

pengekang,   
  adalah tegangan tekan beton biasa, dan   adalah puncak dari tulangan 

pengekang yang dalam hal ini adalah lilitan spiral, serta   adalah ukuran minimum dari 

penampang inti terkekang.  

Duan et al. (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa confining indeks ( ) yang 

berpengaruh dalam pengekangan beton merupakan nilai dari   Persamaaan 2-82 sampai 

dengan Persamaan 2-83. 

         ⁄          (2-82) 

dimana     adalah tegangan leleh tulangan sengkang dan    merupakan tegangan prismatis 

beton biasa (plain concrete), sedangkan   adalah   volumetric  ratio   tulangan   pengekang  

yang besarnya adalah :             
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        (2-83) 

dengan     adalah  luas potongan melintang tulangan sengkang,   adalah jarak vertikal 

sengkang, dan    merupakan jarak horizontal antar as ke as tulangan lateral  

2.1.6    Klasifikasi Balok  

Kani (1964, 1966) dalam penelitiannya yang dikenal dengan Kani’s Valley menunjukkan 

bahwa momen lentur ultimit (  ) dan model kegagalan tergantung pada perbandingan span 

geser dan tinggi efektif balok (  ⁄ ) seperti terlihat pada Gambar 2-49. 

         

                   Gambar 2-49. Klasifikasi Balok Menurut Kani’s Valley  

Menurut Kani (1966) rasio tulangan longitudinal ( ) pada Gambar 2-49 hanya 

mempengaruhi titik transisi dari satu tipe perilaku ke tipe lainnya. Pengurangan dalam nilai 

  cenderung meningkatkan kapasitas lentur ultimit relatif (    ⁄ ) dan juga penurunan 

atau naiknya rasio   ⁄  yang menandai titik transisi untuk tipe berbeda dari balok. Kani 

(1966) membagi balok dalam empat kelompok, yaitu: 

1. Tipe I (Long Beams), yaitu balok yang mencapai kapasitas lentur maksimum (   

  ) dan gagal dalam lentur. Balok panjang dengan       ⁄  dan nilai        

memiliki kapasitas geser yang lebih tinggi dari kapasitas lentur maksimumnya. 

2. Tipe II (Nomal Beams of Intermediate Length), yaitu balok yang tidak bisa mencapai 

kapasitas lentur maksimumnya (  ). Kapasitas lentur ultimitnya (  ) sama dengan 

kapasitas retak diagonal. Pada balok normal dimana 2,5   ⁄     dan nilai    

     rasio (    ⁄ ) menurun seperti penurunan rasio   ⁄  untuk nilai minimum yang 

nilainya tergantung pada  . Nilai ini merupakan titik terendah dalam Kani’s Valley. 
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3. Tipe III (Short Beams), yaitu balok yang tidak mencapai kapasitas lentur 

maksimumnya. Balok pendek dengan 1       ⁄  dan nilai        memiliki 

kapasitas geser ultimit lebih tinggi dari kapasitas retak. Rasio     ⁄  meningkat saat 

penurunan rasio   ⁄  hingga tercapai      . 

4. Tipe IV (Deep Beams), yaitu  balok dengan     ⁄  dan nilai        memiliki 

kapasitas geser yang lebih tinggi dari kapasias lentur maksimumnya. 

2.1.7 Skema Pembebanan untuk Pengujian Siklik 

Pembebanan siklik terhadap spesimen dalam pengujian laboratorium disyaratkan mengacu 

pada standar pengujian seperti ACI 374.1-05 (Acceptance Criteria for Moment Frames 

based on Structural Testing and Commentary) dan juga ACI 374.2R-13 (Guide for Testing 

Reinforced Concrete Structural Elements Under Slowly Applied Simulated Seismic Loads).  

Kedua standar pengujian tersebut memberikan prosedur yang mudah dalam 

pengaplikasiannya dengan menggunakan sistem kontrol perpindahan (displacement 

control).  

Pola pembebanan siklik sesuai ACI 374.1-05 memuat urutan pengujian yang 

ditunjukkan dengan drift ratio dan rasio awal yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan 

respon linear elastik dari spesimen. Urutan pengujian yang dinyatakan dalam hubungan 

drift ratio dan siklus ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peningkatan displacement 

secara bertahap dalam langkah yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Bila langkah 

pengujian terlalu besar, kapasitas drift pada sistem mungkin tidak cukup akurat, sedangkan 

bila langkah terlalu kecil akan memerlukan waktu pengujian yang sangat lama. 

Gambar 2-50 menyajikan siklus pengujian berdasarkan  ACI 374.1-05 dimana pada 

tiap drift ratio menerapkan tiga siklus bolak balik secara penuh. Urutan drift ratio yang 

disarankan dimulai dari DR 0,2%; 0,25%; 0,35%; 0,5%; 0,75%; 1,0%; 1,4%; 1,75%; 

2,20%; 2,75%; dan 3,5%. Drift ratio dipilih sedemikian rupa sehingga perubahan yang 

signifikan dalam perilaku spesimen dapat diketahui dan dapat dihubungkan dengan tingkat 

kinerja sesuai ASCE/SEI 41. Meskipun ACI 374.2R-13 yang merupakan standar terbaru 

mensyaratkan minimal dua siklus pada setiap tingkat drift ratio cukup untuk menimbulkan 

kerusakan, namun pengujian dengan tiga siklus penuh dalam tiap drift ratio masih relevan 

digunakan. Pemilihan dalam jumlah siklus pada setiap tingkat drift ratio tergantung dari 

penilaian peneliti dan karakteristik degradasi tertentu dari sistem yang diuji. Bila degradasi 

dengan setiap siklus cenderung bertahap, maka tiga siklus pada setiap tingkat drift ratio 
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lebih tepat digunakan, sedangkan bila degradasi cenderung cepat, maka dua siklus pada tiap 

drift ratio lebih tepat untuk memungkinkan tingkat kinerja pada jangkauan yang lebih luas 

sebelum sebagian besar kekuatan spesimen hilang.   

     Gambar 2-50. Urutan Siklus Berdasarkan Displacement Control (ACI 374.1-05) 

Pengujian siklik harus dilaksanakan sampai degradasi kekuatan yang besar terlihat 

jelas. Peneliti umumnya mencatat titik dimana 20 persen kehilangan kekuatan terjadi, 

dengan asumsi bahwa melebihi drift yang ditetapkan sebelumnya dapat mengakibatkan 

ketidakstabilan dan menyebabkan sebagian atau kerusakan total. ACI 374.2R-13 juga 

memberikan prosedur penentuan titik leleh seperti digambarkan pada Gambar 2-51, dengan 

menggunakan nilai   diantara 0,65 dan 0,75 yang tergantung pada tingkat beban aksial 

yang menyertai, pola penulangan dan tegangan yang dominan saat leleh terjadi.  

 

                    Gambar 2-51. Penetuan Nilai leleh    dan    (ACI 374.2R-13) 

Pada elemen struktur dominan lentur dengan aksial dibawah titik berimbang, titik leleh 

terjadi saat tulangan longitudinal tarik mulai meleleh. Oleh sebab itu, untuk elemen tersebut 
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dapat mengambil    0,75; sedangkan kolom dibawah pembebanan aksial yang lebih 

tinggi, titik leleh ada kemungkinan terjadi karena beton tekan yang hancur, untuk elemen 

ini   mendekati 0,65. Kemiringan garis antara titik     dan titik asal akan menghasilkan 

nilai perkiraan kekakuan elastik efektif (  ) spesimen. Pertemuan garis horizontal yang 

ditarik di titik    dari garis yang ditarik dari titik asal dengan kemiringan    memberikan 

nilai displacement leleh (  ). 

2.1.8 Tingkat Kinerja Struktural Berdasarkan ASCE/SEI 41 (ACI 374-2R-13) 

Tingkat kinerja struktural berdasarkan ASCE/SEI 41 dalam ACI 374-2R-13 terbagi dalam 

empat tingkatan: 1) Operational; 2) Immediate occupancy; 3) Life safety; dan 4) Collapse 

prevention. Tingkat kinerja ini ditentukan dari tingkat kerusakan bangunan yang mungkin 

terjadi saat gempa, dan mudah diidentifikasi bagi masyarakat rekayasa bangunan. 

Tingkatan- tingkatan tersebut dapat dikorelasikan dengan kuantitatif/besaran karakteristik 

kinerja struktural  yang digunakan dalam desain bangunan sambil memberikan deskripsi 

yang relevan untuk aspek sosial-ekonomi dari penggunaan bangunan, seperti kemampuan 

untuk melanjutkan fungsi normal, kelayakan hunian pasca gempa, serta risiko untuk 

kelangsungan hidup. 

Pada Gambar 2-52 digambarkan empat tingkat kinerja sebagai fungsi gaya-drift ratio 

beban lateral, sedangkan kondisi kerusakan di dalam komponen strukutur yang terkait 

dengan setiap tingkatan kinerja ditampilkan dalam Tabel 2-7. Tingkat kinerja 

menggambarkan tingkat keparahan kerusakan yang diharapkan pada tiap tingkatan,  dan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas deformasi elemen dan komponen 

untuk setiap tingkatan kinerja. Batas deformasi tersebut membantu dalam menentukan 

apakah hasil pengujian spesimen memenuhi persyaratan kinerja tertentu. Batas deformasi 

yang ditentukan dalam ASCE/SEI 41 diberikan dalam bentuk index rotasi plastis atau drift 

ratio. Batas tersebut tergantung pada jenis elemen atau komponen struktur yang ditinjau. 

Kapasitas drift dari spesimen dapat diperoleh dari pengukuran displacement. Displacement 

maksimum ditetapkan berdasarkan pada kapasitas drift  inelastik saat penurunan kekuatan 

20% dari kekuatan maksimumnya. Rotasi sendi plastis yang terjadi di ujung-ujung elemen 

dihitung dari pengukuran rotasi eksperimental, yaitu rotasi total dikurangi komponen elastik 

(rotasi saat leleh). 
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      Gambar 2-52. Tingkat Kinerja Struktural Portal Bangunan (ACI 374-2R-13) 

            Tabel 2-7. Tingkat Kinerja Struktural dan Kerusakan (ASCE/SEI 41) 

         

Performance level Structural element type Frame building 

Operational 
Minor hairline cracks; no concrete crushing 

and permanent deformation 

Immediate occupancy 

Primary 

Minor hairline cracking; limited yielding 

possible at a few locations; no crushing 

(strains below 0,003) 

Secondary 

Minor spalling in a few places in ductile 

columns and beams; flexural cracking in 

beams and columns; shear cracking in joint 

less than 1/16 in (1,6 mm) wide 

Drift 1 percent transient, negligible permanent 

Life safety 

Primary 

Extensive damage to beams; spalling of cover 

and shear cracking less than 1/8 in (3,2 mm) 

wide for ductile column; minor spalling in 

non ductile columns; joint cracks less than 1/8 

in (3,2 mm) wide 

Secondary 

Extensive cracking and hinge formation in 

ductile elemens; limited cracking; splice 

failure,or both, in some non ductile columns; 

severe damage in short columns 

Drift 2 percent transient, 1 percent permanent 

Collapse prevention 

Primary 

Extensive cracking and hinge formation in 

ductile elements; limited cracking, splice 

failure, or both, in some non ductile  columns; 

severe damage in short columns 

Secondary 

Extensive spalling in columns (limited 

shortening) and beams; severe joint damage; 

some reinforcing buckled 

Drift 4 percent transient or permanent 
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Dalam Gambar 2-53 diperlihatkan deformasi komponen yang digunakan untuk menilai 

tingkat kinerja, sedangkan Tabel 2-8 memberikan daftar kriteria penerimaan yang 

dikembangkan untuk menilai hasil analisis seismik nonlinier bangunan berdasarkan 

ASCE/SEI 41.  

                           

          Gambar 2-53. Deformasi Komponen yang Digunakan untuk Menilai Tingkat Kinerja 

                       (ACI 374-2R-13) 

     Tabel 2-8. Acceptance Criteria for Reinforced Concrete Beams Based on Plastic Rotation  

                       Limits (ASCE/SEI 41) 

 

(a) (b) 
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 Kerangka Berpikir 2.2

Struktur tahan gempa harus mampu berdeformasi besar terutama saat menerima beban 

gempa yang bersifat bolak balik/ siklik, dan untuk dapat berdeformasi secara besar elemen 

struktur harus mampu bersifat daktail. Agar elemen struktur mampu bersifat daktail, maka 

daerah pada elemen struktur yang dipilih sebagai tempat pendisipasian energi gempa harus 

didesain dengan baik dan dilakukan detailing secara teliti.  

Daerah sendi plastis balok merupakan daerah yang dipilih sebagai tempat 

pendisipasian energi gempa, dengan demikian daerah tersebut harus mampu bersifat daktail 

dan tidak mudah runtuh. Beberapa cara bisa dilakukan  untuk meningkatkan daktilitas balok 

dan cara yang dianggap paling efektif  dari cara lainnya adalah dengan memberikan 

confinement.  

Pemberian confinement pada penampang beton akan meningkatkan regangan 

betonnya, dengan demikian daktilitasnya juga akan meningkat. Akan tetapi confinement 

akan sulit dilakukan bila daerah yang akan dikekang sangatlah kecil karena sangat 

tergantung dari bahan. Seperti halnya pada zona tekan penampang balok yang didesain 

dengan        (under reinforced) saat menerima momen negatif akibat gempa. Daerah ini 

memikul momen dan gaya lintang yang sangat besar,  sedangkan luas penampang tekan 

betonnya sangat kecil, sehingga dimungkinkan terjadi crush yang biasanya diiringi dengan 

penurunan kapasitas beban. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan confinement 

dalam luasan tekan yang lebih besar, agar penangan zona tekannya mudah dilakukan dan 

tepat mengenai sasaran, sehingga daktilitas penampang dapat meningkat.  

Pemilihan penampang beton dengan   yang lebih besar, tetapi masih dibawah       

akan diperoleh bidang tekan beton yang lebih luas. Bidang tekan tersebut  kemudian 

dikekang guna mendapatkan regangan ultimate beton yang lebih besar. Dengan demikian 

pemanfaatan luas tekan beton yang lebih besar tetapi tetap daktail dengan penambahan 

confinement pada zona tekan penampang betonnya. Guna menunjukkan kerangka berfikir 

tersebut dilakukan kajian pendahuluan agar dapat diperoleh gambaran secara jelas. 

2.2.1 Analisis Pendahuluan 

Analisis pendahuluan diperlukan untuk memperjelas kerangka berfikir dari penelitian yang 

dilakukan, meliputi analisis untuk mengetahui pengaruh dari rasio tulangan tarik ( ) 

terhadap daktilitas balok serta analisis untuk mengetahui pengaruh confinement terhadap 

daktilitas balok. 
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2.2.1.1 Mengetahui Pengaruh Rasio Tulangan Tarik Terhadap Daktilitas  

              Balok 

Momen dan kurvatur merupakan dua parameter yang dapat dipergunakan untuk 

menentukan daktilitas suatu balok. Kurvatur yang merupakan gradien kemiringan dari 

diagram regangan, nilainya akan bervariasi sepanjang batang yang dikarenakan adanya 

perubahan antara posisi kedalaman garis netral dan regangan antara daerah retak. Pengaruh 

rasio tulangan tarik ( ) terhadap daktilitas penampang beton ditunjukkan dengan analisis 

terhadap dua buah penampang balok yang berukuran sama yaitu 150x250 mm, tetapi 

didesain dengan jumlah tulangan tarik yang berbeda yaitu 3D19 (       ) dan 5D19 

(       ). Tulangan tekan untuk kedua penampang balok dibuat sama yaitu 2D19. 

Mutu beton diambil   
 = 45 MPa dan kuat leleh baja   = 400 MPa. Dengan menggunakan 

prinsip keseimbangan gaya-gaya dalam pada analisis lentur balok beton bertulang sesuai 

Persamaan 2-84 sampai dengan Persamaan 2-86 dan diagram keseimbangan seperti terlihat 

pada Gambar 2-54. Dalam prinsip keseimbangan gaya, 

       ∑            (2-84) 

                         (2-85) 

                   
            

                                                          (2-86) 

Saat jumlah tulangan baja tarik menyebabkan terjadinya regangan leleh baja tarik dan 

regangan tekan beton maksimum 0,003 terjadi secara bersamaan, maka penampang 

dikatakan seimbang (    ). 

                

                                 Gambar 2-54. Analisis pada Penampang Balok 

Seiring bertambahnya jumlah tulangan baja tarik yang semakin banyak (      ) akan 

mengakibatkan bergesernya letak garis netral menjauh dari serat tekan, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1-3. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya kedalaman blok tegangan beton 

tekan, hingga suatu saat akan berakibat beton mendahului mencapai regangan maksimum 
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0,003 sebelum tulangan baja tariknya leleh. Apabila penampang dibebani momen yang 

lebih besar lagi, maka kapasitas regangan pada beton akan terlampaui, dan pada saat itu 

pula beton mengalami keruntuhan (crush) yang bersifat mendadak.  

Bertambahnya beban yang diberikan akan mengakibatkan regangan beton maupun 

baja terus bertambah, tetapi gaya tarik yang bekerja pada tulangan baja tidak bertambah 

besar. Berdasarkan keseimbangan gaya-gaya horisontal       , gaya tekan beton tidak 

mungkin bertambah sedangkan tegangan tekannya terus meningkat berusaha mengimbangi 

tarik (Gambar 2-54). Akan tetapi kondisi ini akan mengakibatkan luas daerah tekan beton 

pada penampang menjadi menyusut yang berarti posisi garis netral akan bergerak naik 

hingga pada suatu saat daerah tekan tersebut tidak mampu lagi menahan gaya tekan dan 

hancur sebagai efek sekunder. 

 Hasil analisis untuk mengetahui pengaruh   terhadap daktilitas balok yang dilakukan 

terhadap penampang balok dengan   berbeda menunjukkan bahwa penampang dengan 

       lebih daktail dibanding penampang dengan       , akan tetapi penampang dengan 

       akan mempunyai  zona tekan beton yang lebih kecil dibanding penampang dengan 

       (Gambar 2-55). 

                                                     

            Gambar 2-55.  Hubungan Momen-Kurvatur Balok dengan   berbeda     

Pada kurva dalam Gambar 2-55 juga diperlihatkan bahwa penampang dengan        

menguntungkan dalam hal kapasitas momen, tetapi nilai kurvaturnya lebih rendah 

dibandingkan penampang dengan       . Daerah tekan beton (compression zone) 

penampang dengan         lebih luas dibandingkan penampang dengan       , sehingga 

pemanfaatan penampang beton untuk penampang yang sama lebih efektif. Akan tetapi 

kurvatur penampang dengan        lebih pendek dibandingkan penampang dengan       , 
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yang berarti bahwa penampang dengan        bersifat lebih getas dari penampang dengan 

      .  

Berdasarkan kajian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penampang dengan        

menguntungkan dari segi kapasitas momen serta pemanfaatan penampang tekan beton, 

namun cenderung getas dibanding dengan       . Dari sinilah timbul pemikiran bagaimana 

cara agar kapasitas momen tetap besar dengan pemanfaatan penampang beton yang besar 

pula, tetapi balok tetap daktail.    

2.2.1.2  Mengetahui Pengaruh Confinement terhadap Daktilitas Balok 

Daktilitas dapat ditingkatkan melalui pengekangan (confinement). Untuk menunjukkan hal 

tersebut dilakukan analisis terhadap balok dengan metode bisection. Analisis dilakukan 

dengan memodifikasi model stress-strain Hognestaad, 1951) dalam Gambar 2-56. Analisis 

dilakukan terhadap balok berukuran b=250 mm dan d=570 mm dengan mutu beton diambil 

  
  = 30 MPa dan tegangan leleh baja    = 400 MPa. Penampang dibedakan kedalam 

penampang dengan         dan penampang dengan       . Dalam melakukan analisis 

penampang balok digunakan anggapan bahwa : 

1. Bidang penampang rata sebelum dan sesudah terjadi lenturan dan tetap berkedudukan 

tegak lurus pada sumbu bujur balok (prinsip Bernoulli). 

2. Nilai regangan dalam penampang komponen struktur terdistribusi linear terhadap jarak 

ke garis netral (prinsip Navier)  

                           

            Gambar 2-56. Model Stress-Strain (Hognestad , 1951) 

Analisis dimulai dengan membagi regangan beton maksimum yang diambil sebesar    = 

0,003 (SNI 1726-2012) menjadi beberapa segmen yang lebih kecil (dalam hal ini diambil 

tiap segmen selebar 0,0003), kemudian dengan menggunakan kurva tegangan-regangan 
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Hognestaad modified dicari tegangan pada potongan regangan yang diambil, seperti terlihat 

pada Gambar 2-57. Dengan menggunakan keseimbangan segitiga antara regangan beton 

tiap segmen dengan regangan baja dan keseimbangan antara    dan    pada penampang 

beton akan diperoleh letak garis netral dari masing-masing segmen regangan beton. Letak 

garis netral yang tepat diperoleh dari keseimbangan antara    dan    menggunakan iterasi 

dan bisection antara  𝒔 dengan selisih           (Gambar 2-58).  

 

                          Gambar 2-57. Pembagian Pias-Pias Penampang Balok        

                         

                                        Gambar 2-58. Metode Bisection 

Setelah nilai garis netral ( ) diketahui akan dapat diperoleh nilai kurvatur ( ) serta  momen 

kapasitas ( ) nya, mengikuti Persamaan 2-87 sampai dengan Persamaan 2-92. 

    
(         )

 
              (2-87) 

               bila               (2-88) 

                 bila              (2-89) 

Keseimbangan gaya :                      (2-90) 

                  (2-91) 

   𝑡                  (2-92) 

Hasil analisis kemudian digambarkan dalam bentuk kurva hubungan momen-kurvatur 

(   ) seperti terlihat pada Gambar 2-59. Dalam gambar kurva momen-kurvatur tersebut 
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diperlihatkan bahwa pada penampang dengan       , daktilitasnya meningkat karena adanya 

confined. Saat kapasitas momen sama, adanya confinement pada penampang mampu 

meningkatkan daktilitasnya secara signifikan yang berarti bahwa penampang mampu 

berotasi lebih besar saat momennya tetap. 

                                                      

             Gambar 2-59. Kurva Hubungan M – φ pada Beton Unconfined dan Beton Confined 

Pada hasil analisis juga ditunjukkan terjadinya peningkatan daktilitas kurvatur, 

      ⁄   pada penampang dengan        yaitu pada kondisi unconfined    = 7,69 

menjadi   13,70 atau meningkat 78,15% pada kondisi terkekang. Pada penampang 

dengan       , adanya penambahan confined berpengaruh dalam hal peningkatan kapasitas 

momen maupun daktilitasnya setelah regangan beton melewati regangan batas. Dalam 

Gambar 2-59 ditunjukkan pula bahwa pada penampang dengan       , saat nilai kurvatur 

sama terjadi peningkatan kapasitas momen untuk penampang yang dikekang dibanding 

penampang yang tidak dikekang untuk jumlah titik yang diambil. Hasil analisis 

menunjukkan pula bahwa walaupun terjadi perubahan daktilitas secara signifikan, namun 

kecil sekali perubahan kekakuan (stiffness) yang terjadi baik pada penampang dengan        

maupun penampang dengan       . Pada kondisi 70% momen rencana, perubahan stiffness 

akibat adanya confinement hanya berbeda kurang dari 7% dibanding penampang tanpa 

confinement untuk penampang dengan        dan jauh lebih kecil lagi untuk penampang 

dengan        , sehingga dapat dikatakan bahwa adanya confinement tidak menyebabkan 

perubahan  pada perilaku strukturnya.  Pada analisis tersebut juga dapat digambarkan kurva 

hubungan antara letak garis netral  dengan momen (  – ) seperti tampak pada Gambar 

2-60. Dalam kurva hubungan   –  ditunjukkan bahwa confined tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap letak garis netral   baik pada penampang dengan        

maupun penampang dengan       . Hal ini dapat diartikan  bahwa pada momen yang sama, 
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   tidak banyak berubah, sehingga dapat digunakan   pada kondisi tidak terkekang,  namun 

kapasitas momen serta daktilitasnya dapat meningkat.  

                                                     

           Gambar 2-60. Kurva Hubungan c – M  pada Beton Unconfined dan Beton Confined 

Hubungan keseimbangan gaya dalam penampang beton dengan adanya confinement 

diskemakan seperti Gambar 2-61, dimana setelah beton mengalami regangan ultimit sebesar 

0,003 dan mulai terjadi spalling pada selimut beton, adanya confinement pada beton akan 

mengekang beton inti, sehingga regangan betonnya masih dapat meningkat lebih besar 

hingga sebesar       .  

          

              Gambar 2-61. Keseimbangan Gaya Dalam karena Adanya Confinement 

Keseimbangan gaya dalam penampang menjadi seperti  Persamaan 2-93 dimana : 

∑       

                     atau                                                        (2-93) 

dengan     merupakan tegangan beton yang terkekang dan     merupakan tegangan selimut 

beton yang belum terkelupas. 
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2.2.1.3  Mengetahui Peningkatan Kurvatur Balok karena Adanya Confinement  

Priastiwi et al. (2014) melakukan pengujian eksperimental balok beton bertulang biasa yang 

diberi tambahan confinement berupa pengekang persegi (hoops) pada zona tekan 

penampang baloknya. Balok diletakkan diatas tumpuan sendi-rol dengan beban terpusat 

montonik di tengah bentang untuk mendapatkan bidang momen dan lintang terbesar.    

Spesimen balok yang diuji sebanyak empat buah dengan properties terlihat pada 

Tabel 2-9 dan potongan penampang balok pada Gambar 2-62.  

                         Tabel 2-9. Properties Balok (Priastiwi et al.,2014) 

Type b 

mm 

h 

mm 

   

MPa 

   

MPa 

   

mm
2
 

  
  

mm
2
 

       

mm 

  

mm 

   

mm 

A1 175 300 17.5 400 850,16 157 0,19 0,0034  8-100 125 0 

A2 175 300 17.5 400 850,16 157 0,19 0,0034  8-100 125  8-50 

B1 150 300 17.5 400 981,.25 157 0,25 0,0040  8-100 174 0 

B2 150 300 17.5 400 981,25 157 0,25 0,0040  8-100 174  8-100 

 

  

         Gambar 2-62. Potongan Melintang Penampang Balok (Priastiwi et al., 2014) 

Balok A berukuran 175x300 mm dengan        , sedangkan balok B berukuran 

150x300 mm dengan        . Balok A1 dan B1 merupakan balok biasa tanpa 

confinement di daerah tekannya, sedangkan balok A2 dan B2 merupakan balok dengan 

confinement pada zona tekannya. Balok diletakkan pada tumpuan sendi dan rol dan 

diberikan pembebanan monotonik pada tengah bentang balok. Set up pengujian seperti 

terlihat pada Gambar 2-63.  

Hasil pengujian seperti dapat dilihat pada Gambar 2-64 menunjukkan terjadi 

peningkatan regangan beton maupun kapasitas beban dari penampang balok yang diberi 

confinement daerah tekannya dibandingkan penampang balok tanpa tambahan confinement 

di zona tekannya, dan peningkatan tersebut lebih signifikan terjadi pada balok dengan    

yang lebih besar.  Keberadaan confinement di zona tekan penampang balok dalam 

Balok Tipe  A   (175x300 mm) Balok Tipe  B  (150 x 300 mm) 
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penelitian tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan dalam momen kurvatur balok 

seperti terlihat pada Gambar 2-65. 

 

         

                         Gambar 2-63.  Set up Pengujian (Priastiwi et al., 2014)    

 

       

                         Gambar 2-64.  Hubungan    𝒄 Balok dengan Rasio Penulangan 

(a)                               (b)        

Berdasarkan hal - hal yang telah dipelajari mengenai confinement  pada zona tekan 

balok diharapkan dengan treatment yang dilakukan akan dapat meningkatkan daktilitas 

balok secara signifikan saat balok menerima beban monotonik maupun siklik yang 

merupakan representasi dari beban gravitasi maupun beban gempa yang diterima oleh 

elemen struktur khususnya balok.  

(a) (b) 
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                        Gambar 2-65. Momen-Kurvatur pada Balok dengan          

 Hipotesis 2.3

Penampang balok yang tidak terkekang, regangan beton ultimate akan tercapai saat 

regangan beton    = 0,003 dengan rotasi sudut sebesar    dan jarak garis netral penampang 

adalah   . Pemberian confinement di zona tekan penampang baloknya akan meningkatkan 

regangan beton    jauh lebih besar dari 0,003; walaupun terjadi spalling pada selimut beton 

saat mencapai regangan ultimit. Hal tersebut terjadi karena inti beton akan ditahan oleh 

confinement.  

Adanya confinement akan memperbesar rotasi sudut hingga mencapai    yang jauh 

lebih besar dari    dan bergesernya garis netral penampang menjadi   , menjauhi serat-

serat tekan sehingga zona tekan beton menjadi lebih luas. Keseimbangan gaya dalam  

penampang akan dipengaruhi oleh tegangan beton yang berasal dari daerah beton yang  

terconfined ditambah daerah beton yang tidak terconfined, disamping tegangan baja 

tulangan seperti terlihat pada Gambar 2-66. 

                           

            Gambar 2-66. Hipotesis Kurvatur Penampang Balok dengan dan Tanpa Confinement 

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa adanya confinement di zona tekan 

penampang balok kurang berpengaruh pada peningkatan kapasitas lentur balok (Ziara et 
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al.,1995), namun beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa adanya confinement 

mampu meningkatkan kapasitas beban (Hadi and Schmidth,2002; Jeffry and Hadi, 2008; 

Priastiwi et al., 2014). Bila pada kolom yang dikekang, peningkatan gaya aksial 

berpengaruh pada peningkatan kapasitas selain daktilitas penampangnya, akankan pada 

balok yang menerima momen negatif terjadi peningkatan kapasitas namun tidak terlalu 

signifikan dibanding penampang yang menerima beban aksial?  

 Hoshikuma et al.,1996, dalam penelitiannya pada kolom dengan confinement hoops 

dan cross-ties dengan tinjauan aspek ratio penampang menemukan bahwa croos-ties 

memiliki pengaruh sangat signifikan dalam menaikkan daktilitas dibandingkan penampang 

dengan hoops dengan aspek ratio penampang 4,0. Kekuatan tarik yang dikembangkan 

dalam tulangan confinement secara tidak langsung sebanding dengan jumlah tulangan 

pengekang seperti halnya rasio volumetrik (Antonius and Imran, 2012).  akankah hal 

tersebut akan berlaku pula pada balok yang dikenai beban monotonik maupun siklik?  

 Kebaruan (Noveltis) 2.4

Penelitian ini mengambil topik permasalahan daktilitas balok, utamanya pada perilaku 

daerah sendi plastis balok yang menerima momen dan geser bila daerah tekan penampang 

baloknya diberikan tambahan confinement. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam konsep 

penelitian terutama dalam hal model spesimen, jenis confinement, jenis pembebanan, serta 

konsep pemberian beban dibanding penelitian-penelitian untuk topik pengekangan di zona 

tekan balok sebelumnya. Penelitian terdahulu selalu menggunakan model spesimen balok 

lentur biasa, sedangkan pada penelitian disertasi ini diberikan spesimen balok dengan 

adanya perbesaran dibagian tengah balok yang dinamakan  “stub”. Stub merepresentasikan 

kolom pada daerah sendi plastis balok di muka kolom. Stub didesain lebih kaku dan kuat 

dibanding baloknya sendiri dengan maksud agar sendi plastis dapat terkonsentrasi  di ujung 

balok di muka stub. Walaupun stub didesain dengan mutu beton yang sama dengan balok, 

akan tetapi detailing dan penulangan terpasang pada stub dibuat lebih kuat dari balok 

sehingga diharapkan tidak terjadi kegagalan pada stub saat pengujian.   

Seluruh penelitian terdahulu menggunakan confinement berupa confinement persegi 

(Ziara et al., 1995; Delalibera and Giongo, 2008) ataupun confinement spiral (Base, 1962;  

Hadi and Schmidth, 2002;  Whiteheads and Ibell, 2004; Leung and  Burgoyne, 2005; Hadi 

and Elbasha, 2005), sedang model dalam penelitian disertasi ini menggunakan confinement 

cross-ties yang menempel pada sengkang geser dan juga confinement hoops berbentuk 

persegi dengan pertimbangan lebih mudah dalam fabrikasinya. 
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 Selain model spesimen, bentuk pembebanan yang diberikan dalam penelitian disertasi 

ini juga merupakan kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu berupa 

pembebanan tiga titik (three point loading) secara monotonik dan siklik. Tujuannya untuk 

menghasilkan bidang momen dan lintang terbesar pada daerah observasi yaitu ujung balok 

muka stub, yang merepresentasikan sendi plastis di muka, sedangkan penelitian 

sebelumnnya selalu menggunakan sistem pembebanan empat titik (four point loading) 

dengan pembebanan satu arah (monotonik) guna menghasilkan bidang lentur murni (pure 

bending).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


