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BAB 2 
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1. Kajian Pustaka 
Kerusakan bangunan baik yang terjadi akibat gempa sedang sampai gempa besar dapat 
bervariasi mulai dari kerusakan ringan sampai bangunan benar-benar runtuh. Oleh 
karena itu untuk melindungi manusia/penghuni bangunan secara maksimum, maka 
diperlukan suatu bangunan yang tahan gempa. Akan tetapi membangun struktur yang 
benar-benar kuat menahan gempa (struktur dalam kondisi tetap elastis selama terjadi 
gempa) tentu tidak ekonomis. Oleh karena itu filosofi desain bangunan yang menerima 
beban gempa (Earthquake Design Philosophy) menyatakan bahwa suatu bangunan itu 
saat terjadi : 

1) Gempa kecil (minor earthquake) yang sering terjadi, maka struktur utama 
bangunan harus tidak rusak dan masih berfungsi dengan baik. 

2) Gempa sedang (moderate earthquake) yang relatif jarang terjadi, maka struktur 
utama bangunan boleh rusak/retak ringan tetapi masih dapat/ekonomis untuk 
diperbaiki. 

3) Gempa besar (strong earthquake) yang kecil kemungkinan terjadinya, maka 
struktur bangunan boleh rusak tetapi tidak boleh runtuh total (Pawirodikromo, 
2012). 

Agar mendapatkan struktur yang ‘boleh rusak tapi tidak runtuh’ saat gempa 
besar, maka perhatian utama lebih ditujukan pada perencanaan kolom. Hal ini 
dikarenakan keruntuhan pada satu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat 
menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan keruntuhan total ultimit struktur 
secara keseluruhan. 

Keruntuhan kolom struktural merupakan hal yang sangat berarti ditinjau dari 
segi ekonomis dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, dalam merencanakan kolom 
perlu lebih waspada, yaitu dengan memberikan kekuatan cadangan yang lebih tinggi 
daripada yang diberikan pada balok dan elemen struktural horisontal lainnya. SNI 2847-
2013 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung Pasal 9.3 yang sesuai ACI 
318-11 mensyaratkan faktor reduksi kekuatan (ØR) yang lebih rendah dalam mendesain 
elemen struktur yang menerima tekan, daripada faktor reduksi kekuatan untuk elemen 
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struktur yang menerima tarik/lentur. Faktor reduksi kekuatan untuk elemen struktur 
yang menerima tekan adalah ØR = 0,75 untuk komponen struktur dengan tulangan spiral 
dan ØR = 0,65 untuk komponen struktur bertulang lainnya, sedangkan untuk elemen 
struktur yang menerima tarik/lentur faktor reduksi kekuatannya adalah ØR = 0,90. Hal 
ini penting dikarenakan beban aksial yang mendominasi pada kolom mengakibatkan 
perilaku kegagalan tekan tidak dapat dihindarkan. Keruntuhan tekan (compressive 
failure) tidak memberikan peringatan awal yang cukup jelas, terjadi mendadak karena 
beton di zona tekan hancur tanpa melelehnya tulangan baja sehingga bersifat 
getas/brittle. 

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya keruntuhan struktur secara 
katastropik (keruntuhan struktur secara tiba-tiba) akibat keruntuhan tekan, maka 
mekanisme keruntuhan suatu portal rangka terbuka beton bertulang dipilih sedemikian 
rupa sehingga pemencaran energi gempa terjadi secara memuaskan. Mekanisme 
goyangan dengan pembentukan sebagian besar sendi plastis pada balok (beam sway 
mechanism), seperti yang terlihat pada Gambar 2.1a lebih dikehendaki daripada 
mekanisme dengan pembentukan sendi plastis yang terpusat hanya pada ujung-ujung 
kolom pada suatu lantai/column sway mechanism (Gambar 2.1b).  

 
       

a) Beam sway mechanism 
Mekanisme keruntuhan yang 

diinginkan 
(sendi plastis pada balok tidak 

menyebabkan keruntuhan) 

 b) Column sway mechanism 
Mekanisme keruntuhan yang 

 tidak diinginkan 
(sendi plastis pada kolom menyebabkan 

keruntuhan lokal pada satu tingkat) 
 

Gambar 2.1. Mekanisme Khas yang Dapat Terjadi pada Portal Rangka Terbuka  
Saat Terjadi Gempa (Kusuma dan Andriono, 1993) 

Guna menjamin terjadinya mekanisme goyangan dengan pembentukan sebagian 
besar sendi plastis pada balok, maka struktur didesain berdasarkan konsep kolom lebih 
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kuat dari balok portal (strong column-weak beam). Keruntuhan geser pada balok yang 
bersifat getas juga diusahakan agar tidak terjadi lebih dahulu daripada kegagalan akibat 
beban lentur pada sendi-sendi plastis balok setelah mengalami rotasi plastis yang cukup 
besar (Kusuma dan Andriono, 1993). 

Agar mekanisme keruntuhan struktur seperti pada Gambar 2.1a, maka daktilitas 
yang tinggi pada kolom dasar mutlak diperlukan agar struktur saat gempa mampu 
berdeformasi dengan simpangan lateral yang besar. Daktilitas diperlukan sebagai tolak 
ukur yang sangat menentukan bagi kinerja struktur beton bertulang tahan gempa. 
Kekuatan dan daktilitas kolom dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya pengaturan 
tulangan longitudinal dan transversal (Sudarsana, 2010). Selain dua hal tersebut, ada 
berbagai cara lain untuk meningkatkan daktilitas pada Sistem Rangka Pemikul Momen 
Khusus (SRPMK). Menurut Park and Paulay (1975), ada beberapa cara untuk 
meningkatkan daktilitas pada elemen beton bertulang tak terkekang, yaitu dengan 
menurunkan rasio tulangan tarik (ρ), meningkatkan rasio tulangan tekan (ρ’), 
menurunkan mutu baja (fy), meningkatkan mutu beton (fc’) dan meningkatkan regangan 
beton (εc).  

Ada kelemahan jika rasio tulangan tarik (ρ) dan mutu baja (fy) diturunkan, 
karena harus dipertimbangkan antara penurunan kemampuan nominalnya dalam 
memikul beban dengan peningkatan daktilitas yang ingin dicapai. Pada solusi yang 
terakhir, yaitu meningkatkan regangan beton (εc) hanya mungkin dilakukan bila ada 
confinement (pengekangan) pada beton. Confinement merupakan solusi yang paling 
efektif dalam meningkatkan daktilitas dibandingkan dengan yang lain. Hal ini 
dikarenakan confinement pada beton menyebabkan regangan beton (εc) semakin besar, 
sehingga mengakibatkan daktilitas kurvatur (μφ) meningkat, seperti yang ditunjukkan 
oleh usulan hubungan tegangan-regangan beton confined dan unconfined yang diajukan 
oleh Mander et al. (1988) dalam Gambar 2.2. 

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk meningkatkan daktilitas suatu 
elemen struktur beton, di antaranya dengan pengekangan. Oleh karena confinement 
efektif pada daerah tekan beton, maka Base (1962) mengaplikasikan pengekang 
konvensional (sengkang) dan pengekangan spiral pada daerah tekan penampang balok 
dengan variasi rasio volumetrik tulangan sengkang (ρs). Hasil uji eksperimental antara 
model numerik dan benda uji hanya memiliki perbedaan beban maksimum sebesar 
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0,7%. Gambar 2.3 memperlihatkan peningkatan tegangan dan regangan beton akibat 
kekangan seiring dengan peningkatan nilai rasio volumetrik tulangan sengkang (ρs) 
pada kolom. 

 
Gambar 2.2. Grafik Hubungan Tegangan-Regangan Tipikal untuk Beton Terkekang 

dan Tak Terkekang yang Diajukan Mander et al. (1988)  

 
Gambar 2.3. Grafik Hubungan Tegangan-Regangan Balok  

dengan Variasi Rasio Tulangan Sengkang (Base, 1962) 
Pengekangan efektif pada daerah tekan penampang beton. Oleh karena itu pada 

elemen beton bertulang, pengekangan efektif bekerja terutama pada elemen struktur 
yang menerima gaya aksial tekan dominan yaitu kolom. Tulangan lateral atau sengkang 
diperlukan untuk mencegah terkelupasnya (spalling) penutup beton dan terjadinya tekuk 
local (local buckling) pada batang-batang longitudinal akibat beban aksial. Oleh karena 
itu sengkang sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan dan memperlambat proses 
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keruntuhan kolom beton terkekang agar menjadi lebih daktail. Tulangan lateral yang 
umum dipakai selama ini pada kolom adalah internal confinement berupa tulangan 
sengkang baik spiral maupun sengkang ikat (hoop), dalam bentuk pengikat (ties) yang 
didistribusikan sepanjang ketinggian kolom pada interval yang ditentukan. Semakin 
pendek atau rapat jarak sengkang pada kolom, maka semakin besar pula kekuatan 
kolom tersebut dalam memikul beban aksial. Kekangan yang ditimbulkan oleh tulangan 
sengkang dipengaruhi antara lain oleh persentase tulangan sengkang, kuat leleh 
tulangan sengkang, kuat tekan beton, spasi tulangan sengkang, konfigurasi tulangan 
sengkang terutama untuk beton berpenampang persegi (Bayrak and Sheik, 2001). 

Hasil berbagai eksperimen menunjukkan bahwa kolom berpengikat spiral lebih 
daktail daripada yang menggunakan tulangan sengkang ikat (Richart et al., 1929; 
Sheikh and Toklucu, 1993, Winter dan Nilson, 1993). Gambar 2.4 memperlihatkan 
beban leleh untuk kolom dengan tulangan spiral yang menunjukkan keadaan leleh yang 
kemudian diikuti oleh deformasi yang besar sebelum keruntuhan total. Pada saat 
dicapainya titik leleh, selimut beton mengelupas dan spiral mulai bekerja untuk 
melindungi beton yang hancur di dalam inti, sehingga tulangan spiral menyumbangkan 
hanya sedikit terhadap kekuatan sesudah titik leleh, namun memberikan daktilitas. 
Kolom dengan sengkang spiral dapat bertahan lebih lama (daktail) sebelum mengalami 
keruntuhan dibandingkan dengan kolom yang diberi sengkang biasa atau spiral kurang 
rapat (kurang daktail).  

 
Gambar 2.4. Perbandingan Perilaku Load-Strain Kolom dengan  

Sengkang Ikat dan Spiral (Park and Paulay, 1975) 
Selain tulangan sengkang spiral yang umumnya dipakai pada kolom bundar, 

banyak diteliti berbagai konfigurasi tulangan sengkang transversal pada kolom persegi. 
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Tujuan utama sebenarnya adalah mencari kekangan efektif yang menghasilkan luasan 
daerah terkekang lebih besar. Efektifitas tulangan sengkang terutama tergantung pada 
banyaknya volume beton yang terkekang dan distribusi tekanan yang dihasilkannya saat 
mengekang (Sheikh and Khoury, 1997). Oleh karena itu efektifitas kekangan tergantung 
pada detailing penulangan sengkang, kuat tekan beton dan jenis agregat (Ahmad and 
Shah, 1982). Pembebanan aksial konsentris pada kolom beton normal yang diberikan 
pada penelitian Moehle and Cavanagh (1985), menghasilkan urutan konfigurasi 
tulangan sengkang dimulai dari yang memiliki kekuatan dan daktilitas paling tinggi 
yaitu: A,B,C dan D seperti yang terlihat pada Gambar 2.5. 

 
                     (A)                     (B)                          (C)                          (D) 

Gambar 2.5. Konfigurasi Tulangan Sengkang Kolom Persegi  
(Moehle and Cavanagh, 1985) 

Peraturan SNI 03-2847-2002 Pasal 23.1 mensyaratkan tulangan pengekang 
untuk elemen struktur di daerah gempa harus mempunyai bengkokan tidak kurang dari 
135o. Akan tetapi dalam praktek di lapangan pembuatan dan pemasangan tulangan ini 
tidak mudah terutama pada kolom-kolom berdimensi besar yang umum dipakai pada 
bangunan gedung tinggi, jembatan dan jalan layang. Oleh karena itu banyak pelaksana 
konstruksi di lapangan pada akhirnya tetap menggunakan tulangan pengekang yang 
dipasang dengan kait 90o. Hasil penelitian Kristianto et al. (2010, 2012) membuktikan 
bahwa pemasangan tulangan pengekang dengan kait 90o untuk kolom pada daerah 
rawan gempa menghasilkan kinerja yang buruk dan berbahaya bagi sistem struktur 
secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kecenderungan terbukanya pengikat silang 
dengan kait 90o akan mengakibatkan berkurangnya efektivitas kekangan.  

Kristianto et al. (2011) pada penelitian lanjut memberikan pen-binder pada 
tulangan pengekang yang dipasang tidak sesuai standar (kait 90o atau gabungan dobel). 
Pen-binder menggunakan dua jenis material yaitu material baja dan material plastik 
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) seperti yang terlihat pada Gambar 2.6. 
Penambahan pen-binder diharapkan akan memperbaiki performance tulangan 
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pengekang yang dipasang dengan kait gempa 900. Kolom yang menggunakan 
pengekang dengan kait gempa 900 ditambah pen-binder akan berperilaku daktail 
(tough), sehingga tidak gampang runtuh. Hasil yang didapat memperlihatkan 
penggunaan kait yang tidak standar dengan penambahan pen-binder (plastik maupun 
baja) lebih baik bila dibandingkan dengan kolom dengan pengekang yang memiliki kait 
standar 1350. Benda uji kolom dengan kait standar maupun benda uji dengan kait tidak 
standar yang dimodifikasi dengan tambahan pen-binder menghasilkan nilai daktilitas 
perpindahan dan daktilitas kurvatur yang dapat digolongkan sebagai kolom dengan 
daktilitas yang tinggi.  

 
Gambar 2.6. Modifikasi Tulangan Pengekang dengan Pen-Binder  

(Kristianto et al., 2011) 
Faktor terpenting pada disain kolom beton bertulang pada daerah gempa 

menurut Mander et al. (1988) dan Paultre and Legeron (2008), adalah adanya tulangan 
transversal yang cukup untuk mengekang inti beton, mencegah tekuk tulangan 
longitudinal dan menghindari terjadinya kegagalan geser. Hal ini sangat penting karena 
jika peningkatan momen nominal yang terjadi tidak disertai dengan peningkatan 
kemampuan geser, maka akan terjadi kegagalan geser yang tidak didahului oleh 
kegagalan lentur. Akan tetapi pada kenyataannya akibat pembebanan gempa pada 
struktur, kolom dasar akan menerima beban geser paling besar, sehingga potensi 
terjadinya kegagalan geser pada daerah itu sangat besar. Sebagai illustrasi Gambar 2.7 
memperlihatkan contoh bangunan gedung yang didesain sebagai Sistem Rangka 
Pemikul Momen (SRPM). Perilaku SRPM dalam memikul beban lateral akibat gempa 
pada dasarnya berbeda dengan perilakunya dalam menahan beban gravitasi (Imran dan 
Hendrik, 2010), seperti yang diperlihatkan Gambar 2.8. 

Gambar 2.8b memperlihatkan bahwa akibat pembebanan gempa pada struktur, 
kolom dasar akan menerima beban geser paling besar, sehingga potensi terjadinya 
kegagalan geser pada daerah itu sangat tinggi. Pada kenyataannya kebutuhan tulangan 
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transversal sebagai fungsi dari kebutuhan desain gempa belum diketahui dengan cukup 
teliti (Purwono et al., 2007). Oleh karena itu kondisi tersebut diatasi dengan persyaratan 
pemasangan tulangan transversal minimum sesuai SNI 2847-2013 Pasal 10.9.3 yang 
menyatakan bahwa rasio volumetrik tulangan spiral tidak boleh kurang dari yang 
disyaratkan oleh Persamaan 2.1. Persamaan 2.2 berlaku untuk kolom berdiameter besar, 
dengan tujuan untuk menjamin cukup kapasitas lengkungan lentur di daerah-daerah 
leleh (Purwono et al., 2007), berdasarkan Pasal 21.6.4.4 SNI 2847-2013. 

 
Gambar 2.7. Gedung yang Didesain Sebagai Sistem Rangka Pemikul Momen  

(Dokumen Pribadi) 

 Gambar 2.8. Respon SRPM  Terhadap a)  Beban Gravitasi dan b) Beban Lateral  
(Imran dan Hendrik, 2010) 
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atau        





yt
c

s f
f '12,0                                (2.2) 

dimana  :  
ρs    :   rasio volume tulangan transversal terhadap volume inti beton yang 

terkekang  
fc’   :   kuat tekon beton (MPa)  
fyt   :   kuat leleh tulangan transversal (MPa) 
Ag   :   luas bruto penampang (mm2) 
Ach  :   luas penampang komponen struktur dari sisi luar ke sisi luar tulangan 

transversal (mm2) 
Agar mendapatkan mekanisme goyangan struktur dengan pembentukan sebagian 

besar sendi plastis pada balok (beam sway mechanism), maka kapasitas rotasi dan 
daktilitas pada kolom dasar harus cukup besar. Gambar 2.8a memperlihatkan respon 
SRPM terhadap beban gravitasi yang menunjukkan kolom dasar selain menerima 
momen juga memikul gaya aksial tekan yang sangat besar pula. Dari hasil kajian Nuroji 
dan Safitri (2012) didapatkan kenyataan bahwa gaya aksial tekan justru berpengaruh 
dalam menurunkan kapasitas rotasi dan daktilitas yang cukup besar. Pada beban aksial 
40% Agf’c, kapasitas rotasi dan daktilitas berkurang sekitar 80%, sehingga kapasitasnya 
tinggal 20%. Menurut Sheikh and Yeh (1990) dan Paultre and Legeron (2008), 
daktilitas suatu penampang kolom yang memikul momen sangat dipengaruhi oleh 
tingkat pembebanan aksialnya. Semakin besar beban aksial, semakin turun tingkat 
daktilitas kolom tersebut. Hal ini dikarenakan semakin besar gaya aksial yang diterima 
kolom, maka kolom cenderung akan mengalami ragam keruntuhan tekan sehingga 
daktilitasnya semakin turun dan bersifat getas (Safitri, 2012). Hal ini sangat berbahaya 
karena justru di kolom dasar daktilitas harus paling tinggi dan tidak boleh terjadi 
penurunan nilainya agar mekanisme Strong Column Weak Beam dapat tercapai.  

Selain menurunkan kapasitas rotasi dan daktilitas, gaya aksial yang tinggi juga 
menyebabkan spalling pada beton. Apabila beban pada kolom bertambah, maka retak 
akan banyak terjadi di seluruh tinggi kolom pada lokasi-lokasi tulangan sengkang. 
Lokasi tersebut merupakan bidang lemah (plane of weakness) longitudinal di antara inti 
beton dan selimut beton yang akan menyebabkan early spalling (Park and Paulay, 
1975). Plane of weakness ini menurut Thompson and Park (1980) terjadi karena adanya 
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perbedaan regangan antara inti beton yang terkekang dengan selimut beton yang tak 
terkekang. Cracking yang terjadi pada interface antara selimut beton dengan inti beton 
adalah sebagai akibat dari kondisi tegangan triaxial yang disebabkan oleh kekangan 
pada inti beton.  

Saat pembuatan diagram momen-kurvatur, tidak diperbolehkan mengasumsikan 
selimut beton memiliki perilaku tegangan-regangan yang sama dengan inti beton yang 
terkekang. Kurva yang idealis dan akurat untuk mempresentasikan perilaku selimut 
beton diperlihatkan pada Gambar 2.9. Penutup beton diasumsikan memiliki hubungan 
tegangan-regangan yang sama dengan beton terkekang sampai pada regangan 0,002. 
Pada regangan yang lebih besar dari 0,002 falling branch selimut beton mempunyai 
kemiringan dua kali dari kemiringan inti beton yang terkekang. Selimut beton 
diasumsikan hancur dan lepas pada regangan yang lebih besar dari 0,004. 

 
Gambar 2.9. Asumsi Hubungan Tegangan-Regangan pada Inti Beton  

dan Selimut Beton (Thompson and Park, 1980) 
Spalling yang terjadi pada selimut beton dipengaruhi oleh kerapatan tulangan 

transversal pada dimensi penampang inti dan meningkatnya mutu beton (Cusson and 
Paultre, 1994, Foster et al. 1998). Pada tulangan transversal yang rapat akan 
menyebabkan perbedaan regangan antara inti beton dengan selimut beton semakin 
besar, sehingga potensi spalling juga semakin besar. Sebaliknya, dengan tulangan 
sengkang yang tidak rapat, selimut beton dan inti beton akan bekerja secara monolit dan 
kurva hubungan tegangan-regangan antara inti beton dan selimut beton cenderung akan 
sama atau berimpit (Thompson and Park, 1980; Tanaka and Park, 1987). Razvi and 
Saatcioglu (1994) menyatakan bahwa kerapatan tulangan transversal di antara inti beton 
dan selimut beton menimbulkan bidang pemisahan yang alami. Bidang tersebut 
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mengakibatkan ketidak-stabilan pada selimut beton yang akan hancur pada pembebanan 
tekan yang tinggi. Spalling dalam pengujian mereka terjadi pada nilai tegangan di 
bawah nilai tegangan yang direkomendasikan untuk menghancurkan beton polos. 

Pada kolom beton mutu tinggi (High-Strength Column-HSC), spalling terjadi 
sebelum mencapai kapasitas aksialnya. Hal ini berlawanan dengan perilaku pada kolom 
yang dibuat dari beton normal. Collins et al. (1993) memberikan penjelasan berikut 
untuk faktor-faktor yang mengakibatkan early spalling selimut beton pada kolom HSC. 
Permeabilitas yang rendah pada HSC menyebabkan regangan susut pengeringan telah 
terjadi di selimut beton, sedangkan inti beton masih relatif basah. Akibatnya tegangan 
tarik dikembangkan dalam selimut beton seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10a. Pada 
waktu yang bersamaan tulangan longitudinal memberi retak tambahan di sekeliling 
penampangnya (Gambar 2.10b). Pembentukan pola retak hasil kombinasi dari kedua 
mekanisme ini (Gambar 2.10c) membuat early spalling pada selimut beton yang 
mencegah kolom HSC mencapai kapasitas beban aksialnya.   

 
Gambar 2.10. Pembentukan Early Spalling Selimut Beton pada Kolom HSC 

(ACI-ASCE Committee 441, 1997) 
Spalling yang terjadi pada kolom sebenarnya dapat menyebabkan penurunan 

kapasitas geser dan daya dukung pada kolom tersebut. Hal ini diakibatkan karena 
spalling mengurangi luasan tampang beton yang mampu mendukung gaya geser dan 
aksial. SNI 2847-2013 Pasal 11.1.1 yang sesuai dengan ACI 318-11 menyatakan bahwa 
kuat geser nominal penampang struktur dengan tulangan geser diasumsikan 
disumbangkan oleh beton dan sisanya oleh tulangan geser, dan dirumuskan dengan 
Persamaan 2.3. 
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Tension in shell 

(a). Shrinkage in shell               (b). Presence of bars         (c). Resulting propagation 
            concrete                         restraining shrinkage       of cracks and cover spalling  

Shrinkage  shell Crack around bar 
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dimana :  
Vn  :   kuat geser nominal (N) 
Vc  :   kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton (N) 

 =   dbf
A

N
w

c
g

u 








  6141

'
   ; untuk komponen struktur yang dibebani tekan 

aksial 
Vs  :   kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser (N) 
Ag  :   luas bruto penampang (mm2) 
Nu  :   beban aksial terfaktor (N) 
fc’   :   kuat tekon beton (MPa)  
bw  :   lebar penampang (mm) 
d    :   tinggi efektif penampang (mm) 

Semakin kecil luas penampang kolom akibat spalling, maka semakin sedikit 
kontribusi beton dalam mendukung gaya geser. Potensi kolom runtuh karena kegagalan 
geser yang bersifat getas akan lebih besar daripada kegagalan lenturnya yang bersifat 
daktail. Oleh karena itu akibat hilangnya selimut beton ini telah diantisipasi pada SNI 
2847-2013 Pasal 10.9.3 dan 21.6.4.4 (sesuai ACI 318-11) dengan persyaratan 
pemasangan tulangan transversal minimum. Selain itu luas penampang beton yang 
dipakai untuk desain geser hanyalah luasan inti beton saja (diasumsikan bahwa selimut 
beton telah spalling) seperti tercantum pada Persamaan 2.1, sehingga bila terjadi 
spalling pada pelindung beton tidak akan menyebabkan kehilangan kekuatan beban 
aksial kolom (Purwono et al., 2007).  

Penampang kolom yang dipakai dalam desain geser hanyalah penampang inti 
beton saja. Hal ini akan mengakibatkan kebutuhan tulangan geser yang banyak karena 
ada persyaratan tulangan geser minimum. Konfigurasi sengkang yang rumit dan terlalu 
rapat jarak antar sengkangnya akan menimbulkan plane of weakness di antara inti beton 
dan selimut beton yang akan menyebabkan early spalling. Kerusakan yang timbul 
akibat spalling selimut beton sangat besar, karena tulangan longitudinal dan trasversal 
kolom yang tak terlindung selimut beton lagi akan beresiko korosi pada tulangan–
tulangan tersebut yang dapat menyebabkan penurunan kekuatannya. Di samping itu tak 
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ada lagi jaminan penanaman dan lekatan tulangan dengan beton yang akan 
mempermudah terjadinya tekuk pada tulangan longitudinal kolom. 

Banyak penelitian tentang external confinement yang dikembangkan dengan 
tujuan penelitian adalah untuk menyelamatkan selimut beton dan mendapatkan 
daktilitas yang tinggi pada kolom. Salah satu contohnya adalah  Concrete Filled Steel 
Tubes (CFST). CFST adalah elemen struktur komposit yang terdiri dari sebuah tabung 
baja dan beton pengisi (Gambar 2.11). Tabung baja disini berperan sebagai external 
confinement sekaligus external reinforcement.  

 
Gambar 2.11. Concrete-Filled Steel Tubes (CFST) Column 

CFST mengoptimalkan kontribusi kedua komponen, beton pengisi yang 
dikekang oleh tabung baja, dengan meningkatkan efisiensi geometrik dan sepenuhnya 
menggunakan  kekuatan yang ada pada mereka sehingga dalam kondisi tekanan triaksial 
akan meningkatkan kapasitas kekuatan dan regangan beton (Roeder et al., 2010). Hasil 
penelitian dari Roeder et al. (2010) menunjukkan bahwa metode tegangan plastis 
merupakan metode yang sederhana namun efektif untuk memprediksi kekuatan CFST 
di bawah kombinasi pembebanan. Oleh karena itu struktur kolom tubular komposit 
memberikan solusi yang kompetitif dibandingkan dengan struktur beton bertulang 
biasa, karena tabung baja mengekang beton sepenuhnya dan berfungsi sebagai tulangan 
lateral sekaligus longitudinal, di samping berperan sebagai formwork pada saat 
pengecoran beton. Hasil penelitian  Aly et al. (2010) membuktikan bahwa CFST 
bertambah regangan runtuhnya saat dibebani dinamis. 

Jenis struktur kolom tubular komposit ini makin populer penggunaannya, baik 
untuk gedung bertingkat banyak maupun jembatan bentang panjang. Menurut Muslikh 
(2005), hal ini dikarenakan sifat-sifat tahan gempa yang dimiliki oleh struktur jenis ini, 
yaitu berupa kekuatan dan daktilitas yang tinggi, maupun kapasitas absorpsi energi yang 

tabung baja    

beton 
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besar. Keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dari jenis struktur ini adalah mudah 
dan cepatnya pelaksanaan, penghematan bekisting, kemungkinan pembuatan 
sambungan standard, dan kemungkinan penggunaan tabung khusus untuk melindungi 
dari lingkungan korosif.  

 Muslikh (2005) melakukan penelitian CFST dengan memakai beton ringan 
(lightweight concrete) dan tabung baja dengan tampang bundar. Parameter yang 
divariasikan berupa rasio ketebalan (Dc/t) dan rasio kelangsingan (H/Dc). Adapun beban 
yang diterapkan berupa beban tekan konsentrik dan eksentrik, dengan parameter yang 
divariasikan berupa rasio eksentrisitas (e/Dc). Hasil pengujian menunjukkan terjadinya 
peningkatan daktilitas yang sangat signifikan akibat kekangan (confinement). Luasan di 
bawah kurva perpindahan-beban lateral yang menunjukkan besarnya kapasitas 
penyerapan energi juga meningkat. Peningkatan kapasitas dukung aksial yang diuji pada 
kolom tubular komposit dibandingkan jumlah kapasitas komponen-komponennya (inti 
beton dan tabung baja) menunjukkan nilai sebesar 20-40%.  

Yu et al. (2007) mengembangkan penelitian CFST dengan memakai beton 
normal (NC) dan self-compacting concrete (SCC) yang dibebani beban aksial hingga 
runtuh. Hasil penelitiannya mendapatkan peningkatan kuat tekan beton (NC dan SCC) 
yang signifikan pada kapasitas ultimit, tetapi kapasitas sisa setelah runtuh nilainya tetap 
konstan. Penelitian lebih lanjut dilakukan Yu et al. (2010) dengan meneliti CFST 
berlubang. Kekuatan komposit pada kolom CFST berlubang dianggap sebagai 
penjumlahan dari tekanan uniaksial pada tabung baja dan beton. Ellobody et al. (2006) 
dan Huang et al. (2010) menggunakan model finite elemen untuk menganalisis kolom 
CFST. Ellobody et al. (2006) menganalisis kolom CFST dari beton normal dan beton 
mutu tinggi yang dihitung menggunakan spesifikasi dari Amerika, Australia dan Eropa. 
Berdasarkan hasil studi parametrik, didapatkan bahwa kekuatan desain yang diberikan 
oleh American Specifications dan  Australian Standards sifatnya konservatif, sedangkan 
yang dari European Code umumnya unconservative. Sementara itu Huang et al. (2010) 
berhasil memodelkan kolom CFST berlubang (square hollow section, circular hollow 
section outer tube dan inner tube) untuk memprediksi perilaku keruntuhannya. 
Perbandingan antara hasil analisis finite elemen dan hasil tes menunjukkan bahwa 
model yang diajukan oleh Huang et al. (2010) tersebut dapat untuk memprediksi 
perilaku keruntuhan CFST berlubang dengan akurasi yang cukup akurat. 
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Perkembangan lebih lanjut dilakukan oleh Song et al. (2010) yang menyelidiki 
hubungan beban terhadap deformasi CFST yang mendapat kombinasi pembebanan 
tekan dan temperatur untuk mengetahui perilaku kolom CFST saat terjadi kebakaran 
gedung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kuat ultimit spesimen yang mendapat 
kombinasi pembebanan aksial dan temperatur lebih rendah daripada spesimen yang 
dibakar tanpa beban awal, tetapi regangan ultimitnya meningkat secara signifikan. 

Dibandingkan dengan sengkang lateral konvensional, CFST memberikan 
tekanan keliling yang lebih kuat dan seragam pada inti beton. Di samping itu CFST 
mengurangi masalah kerumitan dalam pemasangan tulangan. Akan tetapi pada 
pembebanan aksial tekan, terjadi masalah ikatan antar muka (interface bonding) baja-
beton yang tak sempurna pada tahap elastis, dikarenakan dilatasi baja lebih besar 
daripada beton. Hal ini mengurangi pengaruh kekangan tabung baja dan modulus 
elastisitas kolom. Oleh karena itu Ho (2011) mengaplikasikan external confinement 
tambahan berupa cincin baja dan ikatan tulangan baja pada kolom CFST seperti yang 
terlihat di Gambar 2.12. Dari hasil pengujiannya didapatkan hasil bahwa cincin baja 
mampu meningkatkan daya dukung kolom CFST, sedangkan ikatan tulangan tidak 
dapat meningkatkan. Cincin baja dan ikatan tulangan keduanya mampu meningkatkan 
kekuatan kolom CFST dan regangan yang dicapai minimal 20% sebelum terjadi 
keruntuhan. 

 a) Ring-Confined Columns               b) Tie-Confined Columns      c) Unconfined Columns 
Gambar 2.12. Benda Uji Kolom Penelitian Ho (2011) 

Toutanji and Saafi (2002) dalam penelitiannya mengembangkan suatu tipe 
kolom yang terbuat dari beton yang terbungkus dalam tabung PVC dan dikekang 
dengan FRP (Fiber Reinforced Polymer) seperti yang terlihat pada Gambar 2.13. 
Tabung PVC berlaku sebagai selubung pelindung beton sekaligus sebagai bekisting. 
Sementara FRP melilit di luar PVC dengan jarak tertentu. FRP memberikan kekangan 
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pada beton-PVC sehingga kuat tekan dan daktilitas kolom dapat meningkat secara 
signifikan.  

                 
Gambar 2.13.  Tipe Kolom Hibrida PVC-FRP (Toutanji and Saafi, 2002) 

Pada penelitian ini Toutanji and Saafi (2002) menggunakan silinder beton 
diameter 102 mm dan tinggi 305 mm terkekang PVC-FRP. Ada tiga jenis FRP yang 
digunakan yaitu GFRP (Glass FRP), AFRP (Aramid FRP) dan CFRP (Carbon FRP), 
dengan jarak tiap lilitan FRP 30, 38, 40, 50, 60 dan 78 mm. Penggunaan fiber pada tipe 
kolom hibrida ini lebih sedikit daripada metode FRP-tubes dan selubung FRP (FRP 
jackets). Variabel tes meliputi jenis fiber, rasio volumetrik fiber dan jarak antara 
lingkaran FRP. Analisis teoritis digunakan untuk memprediksi kekuatan ultimit, failure 
strain dan kurva tegangan-regangan seluruh beton yang terkekang oleh tabung PVC-
FRP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengekangan eksternal kolom beton dengan 
PVC-FRP efektif meningkatkan kuat dukung, regangan runtuh beton, daktilitas dan 
kapasitas penyerapan energi. Peningkatan tergantung pada jenis FRP dan jarak antar 
lilitan. Kuat dukung beton berbanding lurus dengan rasio volumetrik kekangan lateral 
FRP, tetapi berbanding terbalik dengan jarak antar lilitan. Perbandingan antara hasil 
eksperimen dan analisis menunjukkan bahwa model yang digunakan memberikan 
prediksi yang memuaskan dari kuat tekan ultimate, failure strain dan respon tegangan-
regangan. 

Di samping meningkatkan daktilitas kolom, external confinement juga  berperan 
dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi elemen struktur (strengthening), 
terutama pada elemen struktur yang menahan beban aksial tekan dan momen lentur (Liu 
et al., 2008; Mosheer, 2016). Perkuatan (strengthening) merupakan suatu kegiatan yang 
bertujuan meningkatkan perilaku elemen struktur agar menjadi lebih kuat dibanding 

tabung PVC    

beton lilitan FRP    
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sebelumnya. Ada beberapa cara yang umum dipakai untuk perkuatan yaitu memberi 
penyelubungan pada elemen struktur tersebut (Jacketing Methods), memperpendek 
tinggi dari elemen struktur, memperbesar dimensi elemen struktur dan metode 
penulangan luar kolom (external reinforcement). Dari beberapa metode diatas, 
penyelubungan elemen paling mudah diaplikasikan sebagai perkuatan elemen struktur 
karena tak merubah dimensi elemen struktur yang berkaitan dengan aspek desain 
arsitektural. Steel jacketing dan Fiber Reinforced Polymer (FRP) merupakan jacketing 
methods yang umum dipakai untuk perkuatan dan juga berfungsi sebagai kekangan 
eksternal. Metode ini dapat dipakai baik untuk kolom yang telah rusak maupun kolom 
baru dalam meningkatkan kapasitas daya dukung dan daktilitasnya (Saadatmanesh et 
al., 1994; Priestley et al., 1996; Indrawan dan Maranata, 2005). Keefektifan kekangan 
FRP pada kolom beton bertulang tergantung dari beberapa parameter yaitu mutu beton, 
jenis fiber, rasio volumetrik fiber, sebaran fiber pada selubung (jacket), tebal selubung, 
penampang kolom, rasio kelangsingan kolom (perbandingan panjang terhadap diameter 
kolom) dan interface bond antara inti beton dengan selubungnya (Mirmiran et al., 
1998). Secara garis besar rangkuman penelitian-penelitian yang telah diuraikan 
sebelumnya, disajikan dalam bentuk Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Rangkuman Penelitian yang Menjadi Dasar Penelitian 
Kolom Beton Bertulang Terkekang Cincin Baja 

No. Peneliti Hasil Penelitian 
1. Park and Paulay (1975) 

Thompson and Park (1980)  
Tanaka and Park (1987) 
Cusson and Paultre (1994) 
Foster et al. (1998) 

Spalling yang terjadi pada selimut beton dipengaruhi oleh 
kerapatan tulangan transversal pada dimensi penampang inti 
dan meningkatnya mutu beton 

2. Collins et al. (1993) 
Razvi and Saatcioglu (1994) 

Spalling yang terjadi pada kolom dapat menyebabkan 
penurunan kapasitas geser dan daya dukung pada kolom 
tersebut → Semakin kecil luas penampang kolom akibat 
spalling, maka semakin sedikit kontribusi beton dalam 
mendukung gaya geser. 

3. Purwono et al. (2007) Luas penampang beton yang dipakai untuk desain geser pada 
SNI 2847-2013 Pasal 10.9.3 dan 21.6.4.4 (sesuai ACI 318-11) 
hanyalah luasan inti beton saja (diasumsikan bahwa selimut 
beton telah spalling), sehingga bila terjadi spalling pada 
pelindung beton tidak akan menyebabkan kehilangan 
kekuatan beban aksial kolom 
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Tabel 2.1. Rangkuman Penelitian yang Menjadi Dasar Penelitian 
Kolom Beton Bertulang Terkekang Cincin Baja (Lanjutan) 

No. Peneliti Hasil Penelitian 
4. Muslikh (2005) 

Ellobody et al. (2006) 
Yu et al. (2007 dan 2010) 
Roeder et al. (2010) 
Aly et al. (2010) 
Huang et al. (2010) 
Song et al. (2010) 

External confinement mampu menyelamatkan selimut beton 
dan mendapatkan daktilitas yang tinggi pada kolom. 

5. Toutanji and Saafi (2002) Pengekangan eksternal kolom beton dengan PVC-FRP efektif 
meningkatkan kuat dukung, regangan runtuh beton, daktilitas 
dan kapasitas penyerapan energi. 

6. Ho (2011) Mengaplikasikan external confinement tambahan berupa 
cincin baja dan ikatan tulangan baja pada kolom CFST. Hasil 
pengujiannya adalah cincin baja mampu meningkatkan daya 
dukung kolom CFST, sedangkan ikatan tulangan tidak dapat 
meningkatkan. 

7. Saadatmanesh et al. (1994) 
Priestley et al. (1996) 
Mirmiran et al. (1998) 
Indrawan dan Maranata (2005) 
Liu et al. (2008) 
 Mosheer (2016) 

 External confinement selain meningkatkan daktilitas kolom, 
juga  berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan 
fungsi elemen struktur (strengthening), terutama pada elemen 
struktur yang menahan beban aksial tekan dan momen lentur 

 
2.2. Kebaruan (Noveltis) 
Berdasarkan uraian tentang berbagai macam external confinement di atas, yang selain 
berfungsi meningkatkan daktilitas dan daya dukung kolom, juga dapat untuk 
strengthening kolom. Oleh karena itu penelitian disertasi ini diharapkan dapat 
menghasilkan sesuatu yang baru sebagai alternatif lain untuk pengekangan kolom, yaitu 
suatu external confinement yang selain mampu meningkatkan daktilitas, kapasitas 
kolom, dan menghindarkan terjadinya buckling pada tulangan longitudinal, sekaligus 
juga dapat untuk strengthening kolom. Aplikasi cincin baja sebagai external 
confinement di kolom dasar diharapkan mampu menghasilkan struktur bangunan yang 
berumur panjang, efisien dalam penggunaan sumber daya alam dan mampu menahan 
berbagai beban yang bekerja padanya, termasuk beban gempa. Bila struktur bangunan 
dapat bertahan dengan baik terhadap gempa rencana dan kuat, maka rekonstruksi pasca 
gempa kemungkinan tidak diperlukan, sehingga penghematan terhadap penggunaan 
sumber daya alam yang berlebihan dapat dicapai. 
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2.3.  Dasar Teori 
Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling berkaitan dan 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada 
umumnya. Penggunaan teori penting untuk menelaah suatu masalah atau fenomena 
yang terjadi sebagai hasil dari pengujian suatu benda uji, sehingga fenomena tersebut 
dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis. 
2.3.1. Kuat Tekan dan Regangan Beton 
Kuat  tekan  beton  adalah  kemampuan beton untuk menerima gaya tekan  per-satuan 
luas. Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah elemen struktur. 
Kekuatan  desak  beton ditentukan oleh pengaturan dari perbandingan semen, agregat 
kasar dan halus, air dan  berbagai  jenis  campuran.  Perbandingan  dari  air  semen 
merupakan  faktor utama  dalam  menentukan  kekuatan  beton.  Semakin  rendah  
perbandingan  air semen,  maka akan semakin tinggi kekuatan desaknya. Suatu  jumlah  
tertentu air diperlukan untuk  memberikan  aksi  kimiawi  dalam  pengerasan  beton,  
kelebihan  air meningkatkan  kemampuan  pekerjaan  (mudahnya  beton  untuk  diaduk 
dan dituangkan)  akan tetapi menurunkan kekuatan. Beton relatif kuat menahan tekan. 
Keruntuhan beton sebagian disebabkan karena rusaknya ikatan pasta dan agregat (Wang 
et al., 1990).  
 Nilai kuat tekan beton didapat dari pengujian standar dengan benda uji yang 
umum digunakan berbentuk silinder. Dimensi benda uji standar adalah tinggi 300 mm, 
diameter 150 mm seperti ditunjukkan Gambar 2.14. Kuat tekan masing-masing benda 
uji ditentukan oleh tegangan tekan tertinggi (fc') yang dicapai benda uji umur 28 hari 
(Dipohusodo, 1994). 

 
Gambar 2.14. Benda Uji Silinder Beton 

P 

L 

Ds 
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Berdasarkan SNI 03-1974-1990 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton, 
kuat tekan beton dihitung berdasarkan besarnya beban persatuan luas, menurut 
Persamaan 2.4. 

        A
Pf c '                                 (2.4) 

dimana  :  
'

cf  :  kuat tekan beton (MPa) 
P  :  beban aksial maksimum (N) 
A  :  luas penampang benda uji silinder beton (mm2)   

Regangan beton saat pembebanan uniaksial dapat diketahui dengan cara 
mengukur nilai pemendekan arah longitudinal (regangan arah aksial) beton yang terjadi 
akibat pembebanan aksial, sesuai dengan Persamaan 2.5. 

L
L

c
                    (2.5) 

dimana  :  
εc : regangan beton 
ΔL  :  pemendekan arah longitudinal (mm) 
L     :  tinggi silinder beton relatif (jarak antara 2 ring = 200 mm) 
 Hubungan antara tegangan dan regangan beton diperoleh dari percobaan tekan 
beton. Kurva pada Gambar 2.15 menyatakan nilai tegangan yang bersesuaian dengan 
nilai regangan betonnya (Park and Paulay, 1975). 

 Gambar 2.15. Hubungan Tegangan-Regangan Beton Silinder dengan  
Pembebanan Uniaksial (Park and Paulay, 1975) 
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Bagian awal dari kurva di Gambar 2.15 dapat diidealisasikan sebagai garis lurus 
yang menunjukkan bagian elastis dengan hubungan antara tegangan dan regangan beton 
masih linier. Selanjutnya kurva akan mencapai titik maksimum pada nilai tegangan 
karakteristik (fc’) pada nilai regangan 0,0015 hingga 0,003 untuk beton normal dan 
regangan 0,003 hingga 0,0035 untuk beton ringan. Setelah titik maksimum terlampaui, 
kurva ini akan menurun lagi hingga benda uji mengalami kehancuran. Dapat dilihat 
bahwa beton dengan kekuatan rendah memiliki gambaran kurva lebih datar dan 
regangan pada saat tercapainya tegangan puncak lebih rendah dibandingkan beton 
dengan kekuatan tekan lebih tinggi (Winter dan Nilson, 1993). 
2.3.2. Kuat Tarik Baja 
Benda uji yang dipakai untuk pengujian tarik biasanya mempunyai diameter standar do 
dan panjang ukur standar lo, seperti yang diperlihatkan Gambar 2.16. Panjang ukur 
adalah panjang tertentu sepanjang bagian yang berdiameter kecil dari spesimen yang 
ditandai dengan dua takikan sehingga pertambahan panjangnya dapat diukur selama 
pengujian. Pengujian dilakukan dengan menarik benda uji perlahan-lahan sampai patah, 
sementara beban dan jarak panjang ukur dimonitor secara kontinyu. Hasil uji tarik dapat 
ditampilkan dalam bentuk kurva tegangan-regangan. 

 
 

Gambar 2.16. Benda Uji untuk Pengujian Tarik 
Tegangan (σ) didefinisikan sebagai beban persatuan luas dan untuk spesimen uji 

tarik dirumuskan dalam Persamaan 2.6. 
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A
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dimana : 
Pt  : gaya tarik (N) 
Ao : luas penampang benda uji tarik (mm2) 
 Regangan adalah rasio perubahan panjang terhadap panjang awal sesuai 
Persamaan 2.7.  
             

0
0
l

ll
s

                     (2.7) 
dimana : 
εs : regangan tulangan baja 
lo  : panjang awal benda uji tarik (mm) 
l  : panjang benda uji setelah mendapat beban tarik Pt 

Diagram tegangan-regangan merupakan karakteristik dari bahan yang diuji dan 
memberikan informasi penting tentang besaran mekanis dan jenis perilaku. Kekuatan 
bahan biasanya dinyatakan dalam tegangan. Diagram tegangan-regangan untuk baja 
struktural yang mengalami beban tarik diperlihatkan pada Gambar 2.17. Titik O hingga 
A dinamakan daerah proporsional limit. Pada area ini regangan yang terbentuk 
proporsional dengan tegangan yang bekerja. Hubungan antara tegangan dan regangan 
pada daerah ini linier. Setiap penambahan tegangan akan diikuti dengan penambahan 
regangan secara proporsional dalam hubungan linier σ = Eε. Titik A adalah batas 
proporsionalitas dari kurva tegangan-regangan, atau dengan kata lain batas yang tidak 
terjadi perubahan bentuk ketika beban diberikan (batas elastis). Jadi tegangan di A 
disebut limit proporsional, dan OA disebut daerah elastis. 

 
Gambar 2.17. Kurva Tegangan-Regangan Baja Struktural 
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Setelah tercapai batas proporsional, regangan mulai meningkat secara lebih 
cepat untuk setiap pertambahan tegangan. Oleh karena itu kurva tegangan-regangan 
mempunyai kemiringan yang berangsur-angsur semakin kecil, hingga sampai pada titik 
B kurva tersebut menjadi horizontal. Pada area AB ini material akan kembali ke bentuk 
semula ketika tegangan dihilangkan, artinya tegangan yang bekerja pada material tidak 
akan menyebabkan deformasi permanen. Batas elastis ada di titik B. Batas elastis dapat 
didefinisikan sebagai suatu titik dimana tegangan yang diberikan akan menyebabkan 
terjadinya deformasi permanen (plastis) pertama kalinya. Kebanyakan material teknik 
memiliki batas elastis yang hampir berimpitan dengan batas proporsionalitasnya. 

Dari titik B ke C terjadi deformasi yang cukup besar pada benda uji tanpa 
adanya penambahan beban, fenomena ini disebut leleh dari bahan. Tegangan (stress) 
yang mengakibatkan bahan menunjukkan mekanisme leleh ini disebut tegangan leleh 
(yield stress) dan titik B disebut titik leleh. Di daerah BC bahan menjadi plastis 
sempurna, yang berarti bahwa bahan terdeformasi tanpa adanya pertambahan beban. 
Sesudah mengalami regangan besar yang terjadi selama pelelehan baja di daerah BC, 
baja mulai mengalami strain hardening. Perpanjangan benda di daerah ini 
membutuhkan peningkatan beban tarik, sehingga diagram tegangan-regangan 
mempunyai kemiringan positif dari C ke D, dan beban pada akhirnya mencapai harga 
maksimum di titik D. Tegangan di titik D disebut tegangan ultimit. Setelah spesimen 
mencapai titik ultimit, akan terjadi proses necking, yaitu pengecilan luas penampang 
area. Penarikan spesimen lebih lanjut akan disertai dengan pengurangan beban 
(tegangan berkurang) dan akhirnya terjadi putus/patah di titik E.  
2.3.3. Kolom 
Kolom didefinisikan sebagai elemen struktur vertikal yang berfungsi menyalurkan gaya 
tekan aksial, dengan atau tanpa momen, dari pelat lantai dan atap ke pondasi (Imran dan 
Zulkifli, 2014). Kolom dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan susunan 
tulangannya, posisi beban pada penampangnya, dan perilaku keruntuhannya dalam 
hubungannya dengan dimensi lateralnya.  

Berdasarkan bentuk dan susunan tulangan pada kolom, kolom dapat dibagi 
menjadi tiga kategori, yaitu: 

1) Kolom persegi dengan tulangan longitudinal dan sengkang. 
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2) Kolom bundar dengan tulangan longitudinal dan tulangan lateral berupa 
sengkang atau spiral. 

3) Kolom komposit yang terdiri atas beton dan profil baja struktural di 
dalamnya. 

Berdasarkan beban yang bekerja, kolom dibagi menjadi dua kategori, yaitu : 
1) Kolom yang dibebani secara konsentrik (momen = 0). 
2) Kolom yang dibebani secara eksentrik. 

Berdasarkan perilaku keruntuhan, kolom dibagi menjadi dua kelompok : 
1) Kolom pendek atau tak-langsing (non-slender).  

Kolom yang runtuh akibat kegagalan material, seperti terjadinya leleh 
(yielding) pada tulangan di zona tarik atau pecah (crushing) beton di  zona 
tekan. Kolom yang masuk kategori ini harus memenuhi yang disyaratkan 
oleh Persamaan 2.8. 

   22r
klu                              (2.8) 

 dimana : 
k  : faktor yang tergantung pada kondisi-kondisi ujung kolom dan 

apakah kolom tersebut disangga atau tak-disangga 
lu : panjang tak terdukung kolom (mm) 
r : radius girasi (mm) 

2) Kolom langsing (slender). 
Kolom yang tidak memenuhi Persamaan 2.8 termasuk kelompok kolom 
langsing. Panjang kolom yang semakin bertambah akan membuat 
probabilitas kegagalan terjadi karena tekuk juga meningkat. Tekuk terjadi di 
zona tekan sebelum mencapai keadaan batas kegagalan materialnya. 

Kolom dapat juga diklasifikasikan juga sesuai dengan level beban aksial yang 
bekerja (Kristianto dan Navrandinata, 2013) : 

1) Level beban aksial rendah, 
0P

P  ≤ 0,3  

2) Level beban aksial sedang, 0,3 < 
0P

P  ≤ 0,5  
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3) Level beban aksial tinggi, 
0P

P  > 0,5  
dimana P0 adalah kapasitas batas kolom terhadap beban tekan sentris 
(eksentrisitas = 0) 

Pengaruh beban aksial yang bekerja pada sebuah bangunan sangat 
mempengaruhi besarnya nilai luas tulangan pengekang yang dibutuhkan. Studi yang 
dilaksanakan oleh Kristianto dan Imran (2013) menghasilkan rekomendasi bahwa 
konfigurasi tulangan sengkang standar yang memenuhi syarat SNI/ACI dapat dipakai 
untuk spesimen dengan level beban aksial sedang (0,3Po), sementara untuk level beban 
aksial tinggi (0,5Po) spesimen memerlukan tambahan luas tulangan pengekang. 
Menurut Bae and Bayrak (2008) semakin besar level beban aksial, maka semakin besar 
kemungkinan tertekuknya tulangan longitudinal sebagai akibat beban aksial yang terlalu 
besar. Oleh karena itu untuk mencegahnya, diperlukan rasio volumetrik yang semakin 
besar seiring peningkatan level beban aksial.  

Perencanaan suatu kolom didasarkan pada kekuatan dan kekakuan penampang 
lintangnya terhadap aksi beban aksial dan momen lentur. Oleh karena itu dibuatlah 
diagram interaksi untuk mengetahui kekuatan penampang kolom dalam memikul beban. 
Diagram interaksi P-M adalah suatu grafik daerah batas yang menunjukkan ragam 
kombinasi momen dan beban aksial yang dapat ditahan oleh kolom secara aman. 
Kekuatan dalam kombinasi beban aksial dan lentur harus memenuhi keserasian 
tegangan dan regangan. Diagram interaksi kolom secara umum dihitung dari 
serangkaian distribusi regangan yang berkorespondensi dalam penghitungan Pn dan Mn. 
Harga kekuatan penampang bervariasi tergantung dari nilai dari salah satu beban luar 
yang bekerja. Oleh karena itu suatu nilai Pn1 tertentu akan didapat nilai Mn1 tertentu, dan 
sebaliknya untuk suatu nilai Mn2 yang lain akan didapat nilai Pn2 yang lain. 

Adanya variasi dalam nilai beban yang bekerja, ragam keruntuhan yang terjadi 
pada kolom mungkin saja bukan merupakan keruntuhan imbang. Keruntuhan tarik atau 
keruntuhan tekan berturut-turut dapat terjadi tergantung pada nilai beban aksial yang 
bekerja pada penampang tersebut. Gambar 2.18 menampilkan bahwa berdasarkan pada 
besarnya regangan dalam tulangan muka tarik, penampang suatu kolom dapat 
mengalami tiga ragam keruntuhan. 
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 Gambar 2.18. Diagram Interaksi Kolom dan Distribusi Regangan 
pada Tiap Ragam Keruntuhan Kolom 

Tiga ragam keruntuhan tersebut adalah : 
1) Ragam keruntuhan tekan (compression failure), terjadi bila εs < εy atau e < eb 

atau Pn > Pnb. Tegangan tarik yang terjadi pada baja tulangan tarik cukup kecil, 
maka kegagalan kolom ditentukan oleh hancurnya material beton. 

2) Ragam keruntuhan imbang (balanced failure), terjadi bila εs = εy atau e = eb atau 
Pn = Pnb. Tegangan tarik yang terjadi pada baja tulangan tarik mencapai leleh 
bersamaan dengan hancurnya material beton yang menahan tegangan tekan.  

3) Ragam keruntuhan tarik (tension failure), terjadi bila εs > εy atau e > eb atau    Pn 
< Pnb. Tegangan tarik pada baja tulangan tarik makin besar sehingga mencapai 
leleh, tetapi material beton masih kuat menahan beban tekan. Oleh karena itu 
kegagalan kolom terjadi sebagai suatu akibat dari kegagalan material dengan 
pelelehan baja pada sisi muka tarik. 
Ragam keruntuhan kolom berpengaruh pada daktilitas kolom tersebut. Dari tiga 

ragam keruntuhan kolom diatas, ragam keruntuhan tarik lebih daktail daripada ragam 
keruntuhan yang lain. Semakin besar gaya aksial yang diterima kolom, maka kolom 
cenderung akan mengalami ragam keruntuhan tekan sehingga daktilitasnya semakin 
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turun dan bersifat getas. Hasil analisis Safitri (2012) membuktikan hal tersebut. Safitri 
(2012) menganalisis sebuah kolom persegi dengan menggunakan kurva tegangan-
regangan beton tak terkekang metode Modified Hognestad dan blok tegangan beton 
tertekan dari referensi Park and Paulay (1975) untuk mengetahui daktilitas suatu kolom 
berdasarkan ragam keruntuhan kolom beton bertulang. Hasil analisisnya tercantum pada 
Gambar 2.19. 

 
Gambar 2.19. Grafik Hubungan Momen-Kurvatur Kolom Tertinjau (Safitri, 2012) 
Kurva-kurva pada Gambar 2.19 memperlihatkan bahwa pada kolom yang 

terbebani secara sentris, dalam arti kolom tidak menahan momen (M = 0) maka kolom 
tersebut tidak dapat berdeformasi karena sudut rotasi/kurvaturnya nol. Pada kolom 
dengan kondisi P = 0 (lentur murni), mempunyai daktilitas kurvatur lebih besar 
daripada daktilitas kurvatur kolom dengan kondisi ragam keruntuhan balance, artinya 
daktilitas turun seiring dengan peningkatan beban aksial yang diterima oleh kolom. 

Kondisi P = 0 (lentur murni) hanya dialami oleh balok dan tidak mungkin 
dialami oleh kolom, karena kolom merupakan elemen struktur yang terkena beban 
aksial tekan tanpa memperhatikan apakah momen lentur juga bekerja padanya. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa daktilitas elemen lentur (balok) lebih besar 
daripada elemen tekan (kolom). Beban aksial yang mendominasi pada kolom 
mengakibatkan perilaku kegagalan tekan tidak dapat dihindarkan.  
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Kegagalan kolom dapat terjadi sebagai suatu akibat dari kegagalan material 
dengan pelelehan baja pada sisi muka tarik (keruntuhan tarik) atau kehancuran awal 
beton pada muka tekan (keruntuhan tekan), atau dengan kehilangan stabilitas struktural 
lateral (melalui tekuk). Gambar 2.19  memperlihatkan bahwa kolom dengan ragam 
keruntuhan tarik lebih daktail daripada keruntuhan tekan. Semakin besar gaya aksial 
yang diterima oleh kolom akan mengakibatkan eksentrisitas kolom semakin kecil. 
Kemungkinan kehancuran beton pada muka tekan lebih besar daripada melelehnya baja 
tulangan pada sisi tarik, sehingga kolom bersifat lebih getas (tidak daktail). Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian Nuroji dan Safitri (2012) yang menunjukkan bahwa gaya 
aksial tekan justru berpengaruh dalam menurunkan kapasitas rotasi dan daktilitas yang 
cukup besar. Pada beban aksial 40% Ag f’c kapasitas rotasi dan daktilitas berkurang 
sekitar 80%, sehingga kapasitasnya tinggal 20%. 
2.3.4. Tegangan-Regangan Beton Tak Terkekang 
Pada beton tak terkekang, hubungan tegangan–regangan beton normal awalnya bersifat 
linier. Perilaku ini akan menyimpang dari kondisi linier setelah tegangan mencapai 30-
40% dari tegangan puncaknya. Perilaku tegangan-regangan mulai non linier bersamaan 
mulai terjadinya retak-retak pada beton yang pada awalnya timbul pada daerah transisi 
agregat dan pasta. Penjalaran retak ini akan memperlemah resistansi/ketahanan beton 
terhadap beban sehingga terbentuk grafik hubungan tegangan–regangan yang 
melengkung seperti terlihat pada Gambar 2.20.  

  
Gambar 2.20. Grafik Hubungan Tegangan-Regangan Tipikal Beton 

 (Park and Paulay, 1975) 
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Beton mutu tinggi rentang perilaku liniernya lebih panjang/tinggi dibandingkan 
dengan beton mutu normal. Tegangan puncak tercapai pada regangan yang lebih besar 
(Collins and Mitchell, 1991). Menurut Mehta and Monteiro (1993), peningkatan 
kekuatan antar mortar, dan antara mortar dengan agregat akan menghasilkan kekuatan 
puncak yang lebih tinggi dibanding beton mutu normal. Hal ini disebabkan karena 
tingkat kekuatan ikatan antar mortar dan antara mortar dengan agregat relatif sama jika 
dibandingkan dengan kekuatan agregatnya sendiri. Modulus elastisitas beton mutu 
tinggi lebih besar daripada beton mutu normal, akan tetapi Poisson’s ratio-nya lebih 
rendah daripada Poisson’s ratio beton mutu normal (Park and Paulay, 1975). Hal ini 
menyebabkan pengembangan lateral beton mutu tinggi tidak secepat pengembangan 
lateral pada beton mutu normal. 

Dibandingkan beton mutu normal, maka kapasitas retak beton mutu tinggi lebih 
besar. Tingginya kapasitas retak ini disebabkan kuatnya ikatan antar mortar dan ikatan 
antara mortar dengan agregat, sehingga untuk memecah ikatan tersebut dibutuhkan 
beban yang besar pula. Tetapi apabila pada beton mutu tinggi tersebut sudah terjadi 
retak, maka proses keruntuhannya akan berlangsung lebih cepat dan bersifat tiba-tiba 
(getas). Gambar 2.21 memperlihatkan bahwa semakin rendah kekuatan beton, semakin 
tinggi regangan kegagalannya, artinya daktilitas beton mutu rendah lebih tinggi 
daripada beton mutu tinggi. 

 Gambar 2.21. Grafik Hubungan Tegangan-Regangan Beton  
untuk Berbagai Kekuatan Beton (Wight and MacGregor, 2012) 
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Banyak model kurva hubungan tegangan-regangan beton tanpa pengekangan. 
Beberapa di antaranya misalkan model yang diusulkan masing-masing oleh Hognestad 
(1951), Todescini et al. (1964), Popovic (1970) dan Torenfeldt et al. (1987). Dari sekian 
banyak model tersebut, Model Hognestad seperti yang diperlihatkan Gambar 2.22, lebih 
banyak dipakai dan sebagai referensi dari banyak peneliti karena model ini dapat 
menunjukkan prediksi tegangan-regangan beton normal yang cukup akurat. Regangan 
ultimit beton pada metode Modified Hognested adalah 0,0038 sesuai dengan Euro Code 
2, sedangkan Peraturan ACI-318 membolehkan regangan tekan beton 0,003 dan 0,0035 
untuk Peraturan CEB (Nawy et al., 2010). 

 
Gambar 2.22. Grafik Hubungan Tegangan-Regangan Beton  

pada Pembebanan Uniaxial (Hognestad,1951) 
Model Hognestad terdiri atas dua bagian kurva yaitu ascending branch (AB) dan 

descending branch (BC) dengan persamaan kurva masing-masing adalah Persamaan 2.9 
dan Persamaan 2.10. 
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Ec  :   modulus elatisitas beton (MPa) 
2.3.5.  Beton Terkekang 
Menurut Imran (2010) beton yang dikekang dengan baik pada dasarnya akan bersifat 
daktail atau memiliki kemampuan berdeformasi yang tinggi, khususnya di rentang 
pasca-elastis. Penelitian perilaku beton yang terkekang pada umumnya dilakukan 
melalui pemodelan kekangan pasif. Pemodelan kekangan aktif lebih sulit dilaksanakan 
di laboratorium dibandingkan pemodelan kekangan pasif. Namun, pemodelan kekangan 
aktif lebih berhasil dalam menstimulasikan perilaku elemen struktur beton yang 
dikekang secara pasif. 

Model pengekangan pasif memiliki perilaku yang berbeda dengan pengekangan 
aktif. Kekangan yang bersifat pasif berupa kekangan oleh tulangan lateral baik 
berbentuk spiral maupun persegi, sedangkan kekangan aktif adalah kekangan yang 
diberikan oleh fluida. Pada kekangan pasif, tekanan lateral yang diberikan tidak konstan 
seperti kekangan aktif, tetapi tergantung pada deformasi aksial dari inti beton dan 
perilaku tegangan-regangan tulangan lateral. Pengekangan aktif yang diberikan oleh 
fluida akan menghasilkan gaya lateral yang merata pada seluruh permukaan beton 
(Antonius, 2010).  

Kekangan yang diberikan oleh tulangan lateral akan menghasilkan gaya lateral 
yang bekerja pada inti beton sehingga beton dalam kondisi terkekang (confined), dan 
berakibat tegangan aksial beton meningkat. Seiring dengan meningkatnya tegangan 
lateral, selain kekuatan beton yang meningkat, daktilitas beton juga akan meningkat. 
Hal ini ditandai dengan semakin landainya kurva respon beton setelah respon puncak 
(Antonius, 2004). Respon beton dengan berbagai sistim pengekangan ditunjukkan oleh 
Gambar 2.23. 

 
Gambar 2.23. Respon Beton terhadap Berbagai Sistim Pengekangan  
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 Selain meningkatkan daktilitas, kekangan juga mampu meningkatkan sisa 
kekuatan setelah runtuh (residual strength). Besarnya residual strength tidak tergantung 
pada mutu beton, tetapi tergantung pada besarnya tegangan tulangan lateral (Mansur et 
al., 1997). Beton mutu tinggi yang dikekang menunjukkan perilaku yang berbeda 
apabila dibandingkan dengan beton mutu normal yang juga dikekang. Kekangan akan 
lebih efektif pada beton normal untuk rasio tulangan lateral, tulangan longitudinal dan 
penampang kolom yang sama. Artinya bahwa peningkatan kekuatan dan daktilitas 
akibat kekangan pada beton mutu normal akan lebih besar dibandingkan peningkatan 
yang terjadi di beton mutu tinggi (Ahmad and Shah, 1982; Yong et al., 1988; Kappos 
and Konstantinidis, 1992; Diniz and Frangopol, 1997; Hong and Han, 2005). 
Berdasarkan SNI 2847:2013 (Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung), 
beton yang dapat digunakan dalam konstruksi bangunan tahan gempa adalah beton 
dengan kuat tekan minimal mencapai 20 MPa (200 kg/cm2) dengan benda uji silinder, 
atau (200/0,83= 241 kg/cm2) jika digunakan benda uji kubus. 

Kekangan pada kolom selain berfungsi meningkatkan kemampuan kolom dalam 
menerima beban aksial, juga meninggikan titik batas kondisi berimbang. Titik batas 
kondisi berimbang yang semakin tinggi membuat luasan daerah keruntuhan tarik 
menjadi lebih besar, sehingga semakin besar juga potensi kolom terkekang untuk 
mengalami keruntuhan tarik (Padhi and Seshu, 2013; Safitri et al., 2016). 
2.3.5.1. Perilaku Mekanik Beton Terkekang 
Deformasi diartikan sebagai perubahan bangun dari sistem struktur yang terbuat dari 
bahan yang memiliki kelentukan, akibat beban ataupun pengaruh luar. Dalam 
menjabarkan ekstensi dari perubahan bangun yang terjadi, didefinisikan regangan 
(strain) sebagai besaran pengukur (Gere et al., 1984). Suatu silinder beton tanpa 
kekangan yang dibebani dalam keadaan tekan, maka pemendekan aksialnya diikuti 
dengan pemuaian lateral (tegak lurus terhadap arah bekerjanya beban). Perbandingan 
antara regangan dalam arah lateral dan arah sumbu (aksial) dikenal sebagai Angka 
Poisson (Poisson’s ratio), yang dirumuskan dalam Persamaan 2.11. 

a
l

                                      (2.11) 
dimana : 
υ : Poisson’s ratio 
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εl : regangan lateral 
εa : regangan aksial 

Pemuaian lateral yang terjadi pada beton tak terkekang adalah suatu illustrasi 
dari regangan tanpa adanya tegangan yang bersangkutan. Tidak ada tegangan normal 
dalam arah transversal sebuah silinder beton tak terkekang yang dibebani secara aksial 
tekan (meskipun terdapat regangan) adalah karena efek Poisson. Pengekangan 
(confinement) pada beton akan meningkatkan daktilitas dan kuat tekan beton dengan 
cara mencegah ekspansi lateral yang terjadi akibat efek Poisson selama pembebanan. 
Prinsip pengekangan yang mempertimbangkan efek Poisson ini dikemukakan oleh 
Jeffry and Hadi (2008) seperti yang terlihat pada Gambar 2.24. 

 
 a) Beton tak terkekang    b) Beton terkekang  

Gambar 2.24. Efek Pengekangan Tulangan Spiral pada Daerah Tekan Balok 
 (Jeffry and Hadi, 2008) 

Gambar 2.24b menunjukkan bahwa confinement efektif pada daerah tekan 
beton, karena pada daerah tersebut beton akan berdeformasi mengembang lateral. Pola 
keruntuhan beton akibat beban uniaksial umumnya ditandai oleh adanya penambahan 
volume (volume expansion) yang tidak terkontrol. Kehadiran mekanisme tahanan 
(restraint) yang bekerja pada beton menyebabkan proses keruntuhan yang terjadi dapat 
diperlambat atau dikontrol. Salah satu bentuk mekanisme tahanan tersebut adalah 
pemasangan tulangan lateral. Perilaku beton terkekang akan sangat dipengaruhi oleh 
efektivitas pengekangnya. Pengaruh pengekangan tidak akan timbul sampai dengan 
tercapainya tegangan lateral yang diakibatkan efek Poisson. Pengekangan tidak 
meningkatkan kekuatan dan daktilitas disaat awal pembebanan. Pengekangan baru 
efektif setelah tegangan aksial mencapai 60% dari kuat tekan maksimum silinder beton 
(Jeffry and Hadi, 2008).  

Mekanisme terjadinya kekangan pada beton yang berdasarkan CEB-FIP Model 
Code 1990 - Design Code (Comite Euro-International Du Beton, 1993), dapat dilihat 
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pada Gambar 2.25. Gaya aksial tekan P yang bekerja pada permukaan beton akan 
diteruskan hingga mengenai agregat beton (Gambar 2.25a), sehingga mengakibatkan 
terjadinya tumbukan atau gesekan antar agregat (Gambar 2.25b). Akibat tumbukan 
tersebut terjadi retak-retak mikro (micro cracks) pada beton (Gambar 2.25c). Retak 
mikro tersebut akan merambat dengan cepat kemudian akan terjadi retak makro hingga 
beton runtuh. Proses keruntuhan beton dapat diperlambat bila ada gaya lateral yang 
berfungsi sebagai pengekangan yang diilustrasikan pada Gambar 2.25d. Oleh karena 
adanya kekangan, maka laju dan besarnya proses penambahan atau pengembangan 
deformasi lateral akibat retak-retak yang terjadi pada mikro-struktur beton terhambat 
oleh adanya aplikasi tegangan lateral pada permukaan beton akibat kekangan.  

 
a) Jalur gaya yang 

bekerja pada agregat 
b)Transmisi gaya-
gaya dari partikel 

ke partikel 
c) Retak interface 

agregat-pasta semen 
akibat beban 

uniaksial 

d) Efek dari aksi 
pengekangan 

Gambar 2.25. Mekanisme Pengekangan Beton  
(Comite Euro-International Du Beton, 1993) 

Beton mengalami peningkatan kekuatan dan deformability (kemampuan untuk 
berdeformasi) seiring dengan meningkatnya tegangan lateral yang diaplikasikan pada 
beton, seperti yang terlihat pada Gambar 2.26. Adanya confinement menyebabkan 
termobilisasinya tegangan tekan lateral pada saat beton menahan beban tekan aksial, 
sehingga timbul kondisi tegangan tekan tiga arah (triaksial) simetris. Semakin tinggi 
nilai tekanan lateral yang termobilisasi akibat kekangan, semakin membaik perilaku 
beton yang dihasilkan terhadap beban aksial tekan, ditandai dengan tertundanya 
mekanisme ekspansi yang terjadi. Hal ini yang menyebabkan material beton 
menunjukkan perilaku mekanik yang lebih baik jika diberi kekangan/confinement 
(Imran dan Hendrik, 2010, Safitri et al., 2015). 

Gaya aksial (P) 
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P                            P                                       P 
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Gambar 2.26. Perilaku Beton untuk Berbagai Level Confinement 

(Imran and Pantazopoulou, 1996) 
Efek pengekangan terhadap tingkat daktilitas kolom dapat dilihat dari diagram 

Momen-Kurvatur yang dihasilkan. Kurvatur adalah gradien kemiringan dari diagram 
regangan. Nilai kurvatur akan bervariasi sepanjang batang dikarenakan adanya 
perubahan antara posisi kedalaman garis netral dan regangan antara daerah retak. Retak 
yang timbul pada kolom akibat lelehnya tulangan akan mengakibatkan beton 
mengalami sedikit tarik. Oleh karena itu saat beton tidak mampu lagi bertahan, maka 
terjadilah keruntuhan. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap daktilitas kurvatur 
kolom dengan memperhitungkan kontribusi pengekangan.  

Bentuk kurva tegangan-regangan merupakan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh 
banyak variabel. Menurut Park and Paulay (1975) beberapa variabel yang dominan 
tersebut antara lain : 

1) Perbandingan antara volume tulangan sengkang terhadap volume penampang 
inti kolom beton.  
Bila volume sengkang cukup banyak maka dapat menambah tekanan pengekang 
dalam arah transversal (Gambar 2.27). Konfigurasi sengkang yang lebih rapat 
memberikan tambahan kekuatan dan daktilitas penampang (Sudarsana, 2010). 
Selain itu rasio volumetrik tulangan transversal juga berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan taughness dari kolom (Wibowo et al., 2009). 
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        (a). Sengkang lingkaran atau spiral    (b). Sengkang segi-4 dengan   (c). Sengkang segi-4 dan  

       pengikat tambahan  segi-8 
 

Gambar 2.27. Variasi Tekanan Pengekang Akibat Jenis, Jumlah  
dan Susunan Tulangan Transversal (Park and Paulay, 1975) 

2) Kuat leleh tulangan sengkang.  
Variabel ini menentukan batas atas dari tekanan pengekang. Kuat leleh tulangan 
sengkang yang tinggi dapat mengurangi jumlah tulangan sengkang. Akan tetapi 
efektivitasnya tergantung pada banyak parameter (Paultre et al., 2000).  

3) Perbandingan antara diameter sengkang terhadap panjang sengkang.  
Diameter sengkang yang lebih besar menghasilkan kekangan yang lebih efektif. 
Gambar 2.28 memperlihatkan bahwa daerah yang diarsir adalah daerah yang 
tidak efektif terkekang. 

 Gambar 2.28. Efektivitas Pengekangan (Park and Paulay, 1975) 
Bila diameter sengkang kecil, maka sengkang hanya akan berperilaku sebagai 
pengikat antar sudut dikarenakan kekakuan lenturnya kecil. Karena 
kekakuannya kecil, maka ada kemungkinan bagian tengah (daerah antara dua 
sudut) akan melendut sehingga keefektifan pengekangan dibagian tengah 
sengkang menjadi lebih kecil. Diameter sengkang yang lebih besar 
meningkatkan luas area yang terkekang efektif, karena bertambahnya kekakuan 
lenturnya. Daerah efektif terkekang adalah daerah pada inti beton yang 
mengalami tegangan triaksial. Apabila luas efektif terkekang ini semakin besar, 
peningkatan kekuatan dan daktilitas penampang akan lebih besar. Oleh karena 

:  Unconfined concrete    

 (a) Sengkang persegi         (b) sengkang spiral 

: Unconfined 
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itu untuk kolom persegi, luas daerah yang efektif terkekang ini lebih kecil dari 
luas inti beton (Sumirin, 2006).  

4) Perbandingan jarak antar sengkang terhadap dimensi penampang inti.  
Semakin rapat sengkang, maka semakin efektif pengekangan dan akan 
meningkatkan kapasitas deformasi lateral dan tingkat daktilitas kolom (Karimah 
dan Wahyudi, 2010). Semakin dekat jarak sengkang maka semakin besar 
kemampuan kolom dalam menerima beban aksial (Kurniansyah et al., 2013). 
Semakin kurang rapat jarak sengkang maka semakin banyak volume beton yang 
tidak terkekang dan kemungkinan terjadi spalling. Akan tetapi apabila memakai 
sengkang terlalu rapat adalah membutuhkan biaya yang besar dan kadang 
menyebabkan segregasi beton. 

5) Jumlah dan ukuran tulangan longitudinal.  
Hal ini dikarenakan tulangan longitudinal juga mengekang beton, seperti terlihat 
pada Gambar 2.29. Tulangan sengkang harus ditempatkan agak rapat 
disepanjang tulangan longitudinal, karena sengkanglah yang memberikan reaksi 
pengekangan pada tulangan longitudinal. Kombinasi antara tulangan 
longitudinal (tulangan lentur) dengan tulangan transversal (sengkang) akan 
meningkatkan efisiensi pengekangan. 

                                      
                              a). Pengekangan dengan       b). Pengekangan dengan 

             tulangan trasversal                tulangan longitudinal 
Gambar 2.29. Pengekangan Penampang Kolom oleh Tulangan Transversal  

dan Longitudinal (Park and Paulay, 1975) 
6) Kuat tekan beton (mutu beton).  

Penampang kolom yang terbuat dari beton mutu tinggi berperilaku lebih daktail 
pada pembebanan aksial dan momen siklik bolak balik (Paultre et al., 2000). 

 
 

Unconfined concrete 
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2.3.5.2. Tegangan-Regangan Beton Terkekang 
Gambar 2.30 memperlihatkan perilaku tegangan regangan kurva beton terkekang dan 
beton tidak terkekang yang diajukan oleh Razvi and Saatcioglu (1999). Saat tegangan 
masih awal, modulus elastisitas dan Poisson’s ratio beton terkekang dan beton tidak 
terkekang hampir sama. Artinya pada tegangan awal tersebut tulangan lateral belum 
aktif memberikan tahanan lateral. Deformasi lateral yang disebabkan oleh beban aksial 
mendapatkan tahanan dari ikatan antar material penyusun beton. Saat tegangan 
mencapai 0,4 fc’, perilaku kurva tegangan-regangan beton mulai non linier. Poisson’s 
ratio mengecil, karena deformasi lateral mulai mendapat tahanan dari tulangan lateral. 
Deformasi lateral beton menimbulkan reaksi dari kekangan berupa tahanan lateral yang 
akan meningkatkan kekuatan dan daktilitas beton terkekang. 

 
Gambar 2.30. Grafik Hubungan Tegangan-Regangan Beton Terkekang dan 

Beton Tidak Terkekang (Razvi and Saatcioglu, 1999) 
Setelah beton tidak terkekang mencapai puncak tegangannya, grafik respon 

tegangan-regangannya mulai menurun, sedangkan pada beton terkekang grafik masih 
naik. Ada peningkatan kekuatan yang diakibatkan oleh kekangan, sehingga menahan 
deformasi aksial. Peningkatan kekuatan tersebut tergantung dari besarnya tegangan 
lateral yang diberikan oleh confinement. Tegangan puncak beton terkekang terjadi di 
regangan yang lebih besar dibandingkan dengan beton tidak terkekang. Respon pasca 
puncak, terjadi penurunan tegangan yang lebih landai pada beton terkekang. Hal ini 
disebabkan karena daya dukung inti beton sebagian besar berasal dari kekangan 
tulangan lateral sehingga lebih daktail. 
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Unconfined concrete 
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Banyak penelitian lain mengenai model persamaan tegangan-regangan beton 
terkekang telah diusulkan oleh peneliti. Masing-masing peneliti mengusulkan kurva 
tegangan-regangan dengan perumusan tegangan-regangan puncak yang berbeda. 
Analisis untuk mendapatkan kurva tegangan-regangan pun bervariasi bergantung pada 
parameter-parameter yang ditinjau. Beberapa model persamaan tegangan-regangan 
beton terkekang adalah sebagai berikut : 
1) Penelitian yang dilakukan oleh Kent and Park (1971) menghasilkan hubungan 

tegangan-regangan beton yang berlaku untuk beton terkekang dengan sengkang segi 
empat (Gambar 2.31).  

 
Gambar 2.31. Kurva Hubungan Tegangan-Regangan Beton yang Dikekang dengan 

Sengkang Segiempat (Kent and Park, 1971) 
Karakteristik kurva di Gambar 2.31 tercantum di Persamaan 2.12 sampai dengan 
Persamaan 2.16 sebagai berikut : 

Daerah AB :    εc ≤ 0,002  
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dimana :     
fc’  :  kuat tekan beton (Nmm) 
ρs :   rasio volume tulangan transversal terhadap volume inti beton yang  
  terkekang (diukur terhadap bagian luar sengkang) 
b” :   lebar inti kekangan diukur terhadap bagian luar sengkang (mm) 
sh :   jarak sengkang  (mm) 

2) Menurut Sabariman et al. (2004), kekuatan penampang kolom beton terkekang harus 
dianalisis berdasarkan beberapa fase, penentuan letak fase ini ditinjau atas dasar 
tegangan regangan beton yang terjadi (Gambar 2.32). 

 Gambar 2.32. Model Tegangan-Regangan untuk Analisis Penampang Kolom  
(Sabariman et al., 2004) 

Keterangan Gambar :  
 Fase I untuk εcm < 0,002   Fase II untuk 0,002 ≤  εcm ≤ 0,004 

Fase III untuk 0,004 ≤  εcm ≤   ε20c     dan Fase IV untuk ε20c ≤  εcm. 
Setiap fase yang satu dengan yang lainnya akan berbeda bentuk diagramnya, 

oleh karena itu kekuatan penampang kolom juga akan berbeda setiap fasenya. 
Sabariman et al. (2004) membagi kurva Kent and Park menjadi empat fase dalam 
penelitian mereka yang membahas tentang efek pengekangan kolom berlubang mutu 
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normal terhadap daktilitas kurvatur. Gambar 2.32 memperlihatkan adanya pengaruh 
spalling pada Fase III dan Fase IV. Pada saat regangan beton tak terkekang (beton 
luar sengkang) lebih besar dari εcu = 0,004 maka tinggi kd tidak termasuk bagian yang 
sudah spalled. 

3) Model persamaan tegangan-regangan beton terkekang yang diusulkan oleh Mander 
et al. (1988) dapat dilihat di Gambar 2.2. Model tersebut dapat dipakai untuk kolom 
penampang persegi maupun lingakaran (Mo et al., 2003). Persamaan yang dipakai 
untuk menggambarkan kurva tegangan-regangan berdasar usulan Mander et al. 
diuraikan di Persamaan 2.17 sampai dengan Persamaan 2.26. 

r
cc

c xr
xrff  1

'
                                               (2.17) 

dengan : 
cc
cx 


                           

(2.18) 

secEE
Er

c
c

                                       
(2.19) 

MPafE cc '5000                           (2.20) 

cc
ccfE 
'

sec                                        
(2.21) 




 


  1'
'51

c
cccocc f

f                           (2.22) 





 

c
l

c
lccc f

f
f

fff '
'2'

'94,71254,2254,1''                (2.23) 

yhsel fkf 21'                    (2.24) 

cc
ee A

Ak                     (2.25) 

sd
A
s

sp
s

4                    (2.26) 
dimana : 
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4) Gambar 2.33 menampilkan model persamaan tegangan-regangan beton terkekang 
yang diusulkan oleh Cusson and Paultre (1993). Persamaan yang menggambarkan 
karakteristik kurvanya dijabarkan dalam Persamaan 2.27 sampai dengan Persamaan 
2.39. 
Daerah naik (Ascending Branch) : 

























 k

cc
c

cc
c

ccc
k

k
ff







1
                         

(2.27) 




cc
ccc

cfE
Ek

                           
(2.28) 

900,6'320,3  cc fE                          (2.29) 

   
Gambar 2.33. Kurva Tegangan-Regangan Beton Terkekang  

yang Diusulkan oleh Cusson and Paultre (1993) 
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Nilai regangan pada saat tegangannya menjadi 50% dari tegangan puncak fcc’ 

diasumsikan sebagai regangan batas (ultimate) εcu karena regangan pada saat 0,50 fcc’ 
biasanya dekat dengan titik keruntuhan yang dikarenakan leleh sengkang dan/atau 
kegagalan geser inti beton terkekang (Cusson and Paultre, 1994).  

5) Model tegangan-regangan yang diusulkan oleh Razvi and Saatcioglu (1999) 
didapatkan dengan memperhitungkan berbagai variasi nilai tegangan leleh baja serta 
distribusi tulangan longitudinal. Model tersebut dapat dipakai untuk beton mutu 
normal hingga beton mutu tinggi seperti yang diperlihatkan Gambar 2.30. Persamaan 
tegangan-regangan untuk kurva tegangan-regangan beton terkekang yang diusulkan 
oleh Razvi and Saatcioglu (1999) diuraikan dalam Persamaan 2.40 sampai dengan 
Persamaan 2.57. 
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Catatan :  fc’ dalam mega Pascal. 
Daerah turun (Descending Branch) : sama seperti yang diusulkan Saatcioglu and 
Razvi (1992). 
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dimana :  
Asx dan Asy  : luasan tulangan sengkang masing-masing arah-x dan y 
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6) Model tegangan-regangan  yang diajukan oleh Imran et al. (2001) dipergunakan 
untuk beton mutu tinggi dengan memperhitungkan pengaruh konfigurasi tulangan, 
spasi tulangan sengkang maupun spasi tulangan longitudinal, seperti yang 
ditampilkan Gambar 2.34.  

Persamaan-persamaan yang menggambarkan karakteristik kurva tegangan-
regangannya dijabarkan dalam Persamaan 2.58 sampai dengan Persamaan 2.65 
berikut ini : 
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Gambar 2.34. Kurva Tegangan-Regangan Beton Terkekang  

yang Diusulkan oleh Imran et al. (2001) 
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 Beberapa model  tegangan regangan yang diusulkan oleh peneliti-peneliti lain 
diringkas dalam bentuk tabel yang disajikan di Tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2. Model Tegangan-Regangan untuk Beton Terkekang dari Berbagai Peneliti 

Peneliti 
Stress-strain model untuk beton terkekang Berlaku 

untuk 
bentuk 

penampang 
kolom Ascending branch Descending branch Residual 

stress 
Modified 
Kent and 

Park (1971) 
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2.3.6. External Confinement Cincin Baja 
External confinement cincin baja yang dipakai pada penelitian ini termasuk golongan 
struktur shell. Syarat agar suatu struktur dapat masuk golongan struktur shell adalah 
perbandingan jari-jari rcb terhadap ketebalan dinding t harus lebih besar daripada 10. 
Persyaratan tersebut diperlukan agar tegangan dalam dinding dapat ditentukan dengan 
ketelitian yang cukup baik dengan hanya menggunakan statika. Syarat kedua adalah 
tekanan internal haruslah melampaui tekanan eksternal, agar dinding tipis shell tidak 
retak akibat penekukan dindingnya (Gere et al., 1984). 

Ditinjau sebuah cincin baja berdinding tipis dengan tekanan interior p (Gambar 
2.35a). Tegangan normal σx yang bekerja pada permukaan samping dari elemen ini 
menyatakan tegangan membran dalam dinding. Tak ada tegangan  yang bekerja pada 
permukaan elemen disebabkan karena simetri silinder baja. Pada cincin baja berlaku 
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tegangan uniaksial (σx) pada arah sumbu x. Pada arah aksial (sumbu z) tidak ada gaya 
reaksi karena tidak terjadi tegangan geser antara bidang muka beton dengan bidang 
muka cincin baja, sehingga tidak timbul gaya arah aksial. Oleh karena cincin baja 
merupakan suatu membran (shell) yang mempunyai ketebalan dinding sangat kecil 
dibanding jari-jarinya sehingga tidak terjadi tegangan dan gaya reaksi arah sumbu y. 
Disebabkan karena arahnya, tegangan σx disebut tegangan sirkumferensial 
(circumferential stress) atau tegangan lingkar (hoop stress). Tegangan sirkumferensial 
akan terdistribusi secara merata dalam arah tebal dinding asalkan dindingnya sangat 
tipis. 

 Gambar 2.35. Tegangan dalam Cincin Baja (Gere et al., 1984) 
Sementara itu di Gambar 2.35b ditinjau sebuah free body yang dibuat dari dua 

buah irisan (mn dan ij) pada cincin baja. Irisan satu terhadap yang lainnya berjarak a 
dan tegak lurus sumbu longitudinal dan irisan ketiga secara vertikal melalui sumbu 
longitudinal. Pada permukaan vertikal longitudinal dari free body ini bekerja tegangan 
σx dalam dinding dan tekanan interior p. Gaya-gaya horisontal yang disebabkan oleh 
tegangan σx dan tekanan p bekerja dalam arah yang saling berlawanan, maka akan 
diperoleh kesetimbangan gaya sesuai Persamaan 2.66 : 

σx (2at) – p (2arcb) = 0                           (2.66) 
dimana : 
t  : tebal cincin baja (mm) 
rcb  : jari-jari dari bagian dalam cincin baja (mm) 
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x σx 
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 Berdasarkan Persamaan 2.66 akan diperoleh rumus untuk tegangan 
sirkumferensial seperti tercantum di Persamaan 2.67. 

t
prcb

x                             (2.67) 
Safitri dan  Nuroji (2011) menganalisis efek kekangan external confinemet yang 

berupa cincin baja terhadap deformasi lateral beton di bawah pembebanan uniaksial, 
dengan menggunakan SAP 2000 V14.2.2. Walaupun SAP 2000 ini hanya menganalisis 
pada kondisi elastis linier, tidak pada keadaan plastis non linier yang menunjukkan 
perilaku yang sebenarnya pada beton terkekang, akan tetapi mampu memperlihatkan 
pengaruh kekangan cincin baja terhadap beton. Pemodelan silinder beton terkekang 
cincin baja dapat dilihat di Gambar 2.36 dan Gambar 2.37. 

                   
a) Penampang silinder beton terkekang     b) Potongan x-y               c). Potongan x-z 

Gambar 2.36.Benda Uji Silinder Beton Terkekang Cincin Baja (Safitri dan Nuroji, 2011) 

                                   
a) Penampang cincin silinder baja             b) Potongan x-z 

Gambar 2.37. External Confinement Cincin Baja (Safitri dan  Nuroji, 2011) 
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Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pada beton tak terkekang, 
deformasi/regangan lateral bentuk grafiknya lurus. Artinya saat menerima beban aksial 
P sepanjang tinggi silinder beton akan berdeformasi lateral dengan besar yang sama. 
Deformasi/regangan lateral beton yang tanpa kekangan lebih besar daripada beton yang 
terkekang. Gambar 2.38a memperlihatkan bahwa untuk variasi tebal cincin dengan rasio 
volumetrik cincin baja yang sama, terlihat bahwa peningkatan tebal cincin berbanding 
terbalik dengan besarnya deformasi lateral. Semakin besar tebal cincin maka silinder 
beton akan berdeformasi lateral semakin kecil, atau dapat dikatakan disini efek 
pengekangan semakin besar seiring dengan penambahan tebal cincin (Gambar 2.38b). 
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Gambar 2.38. Efek Kekangan Cincin Baja dengan Berbagai Variasi Tebal  

Cincin Pengekang (Safitri dan Nuroji, 2011) 
Hal yang sama berlaku untuk tebal cincin baja yang sama besarnya dengan 

variasi rasio volumetrik cincin baja. Analisis menunjukkan bahwa semakin besar rasio 
rasio volumetrik (semakin dekat jarak antar cincin), maka semakin kecil deformasi 
lateral yang terjadi pada silinder beton, seperti ditunjukkan di Gambar 2.39. Artinya 
semakin kecil jarak antar cincin maka efek pengekangan semakin besar. Agar 
mendapatkan deformasi lateral yang sama besarnya, beton yang terkekang dengan jarak 
antar cincin yang lebih kecil dapat menerima beban yang lebih besar daripada beton 
yang tak terkekang atau beton yang terkekang dengan jarak antar cincin yang lebih 
besar. 

Hasil analisis tegangan yang diambil pada tiap titik tengah beton yang terkekang 
membuktikan bahwa pada beton tak terkekang nilai tegangan σx dan σy mendekati nilai 
nol, sehingga hanya ada nilai tegangan σz. Artinya pada beton tak terkekang, pada saat 
menerima beban tekan aksial hanya bekerja tegangan uniaksial yaitu tegangan arah z 
(searah dengan beban aksial). Pada arah x dan y (lateral) beton bebas berdeformasi, 
sehingga tidak menimbulkan tegangan pada beton. Sementara itu untuk beton yang 
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terkekang ada nilai tegangan σx dan σy walaupun kecil bila dibandingkan dengan nilai 
tegangan σz. 
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Gambar 2.39. Efek Kekangan Cincin Baja dengan Berbagai  

Variasi Rasio Volumetrik Cincin Baja (Safitri dan Nuroji, 2011) 
Data pada titik tengah cincin baja diambil untuk mengetahui tegangan dan gaya 

yang terjadi pada cincin baja, seperti diperlihatkan Gambar 2.40. Tegangan dan gaya 
yang terjadi di dalam cincin silinder baja hanya terjadi pada sumbu lateral (sumbu x). 
Hal ini sebagai reaksi akibat deformasi lateral beton yang dibebani gaya aksial P. Cincin 
baja memberikan reaksi berupa kekangan. Pada arah aksial (sumbu z) tidak ada gaya 
reaksi karena diasumsikan tidak terjadi tegangan geser antara bidang muka beton 
dengan bidang muka cincin baja, sehingga tidak timbul gaya arah aksial. Cincin baja 
merupakan suatu membran (shell) yang mempunyai ketebalan dinding sangat kecil 
dibanding jari-jarinya sehingga tidak terjadi tegangan dan gaya reaksi arah sumbu y. 

 
Gambar 2.40. Tegangan yang Terjadi pada Cincin Baja  Akibat Gaya Tekan Aksial P 

(Safitri dan Nuroji, 2011) 

Gambar 2.40b. memperlihatkan tegangan di dalam external confinement cincin 
baja hanya terjadi pada arah sumbu x. Hal ini berarti bahwa cincin baja memberikan 
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a). Beton terkekang                   b). cincin baja 
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reaksi dengan mengekang beton untuk berdeformasi ke arah lateral, sehingga timbul 
tegangan lateral (σx) pada cincin baja. Σx disebut tegangan sirkumferensial 
(circumferential stress) atau tegangan lingkar (hoop stress) karena arahnya yang 
melingkar. 
2.3.6.1. Koefisien Efektifitas Kekangan Penampang Beton Terkekang (Ke) 
Besarnya peningkatan kekuatan beton akibat kekangan cincin baja didapatkan dengan 
cara mencari nilai koefisien efektifitas kekangan (Ke). Koefisien efektifitas kekangan 
merepresentasikan rasio perbandingan luas efektif daerah terkekang dengan luas bersih 
penampang beton (Mander et al.,1988). Koefisien efektifitas kekangan pada beton 
terkekang cincin baja adalah rata-rata dari koefisien efektifitas kekangan yang terjadi 
didaerah cincin baja dan di antara dua buah cincin baja, seperti yang diperlihatkan oleh 
Persamaan 2.68. 
         

cc
e

e A
AK                                (2.68) 

dimana : 
Ke : koefisien efektifitas kekangan 
Ae : luas efektif daerah terkekang (mm2) 
Acc : luas bersih penampang beton (mm2) 
 Gambar 2.41 menampilkan bahwa akibat kekangan cincin baja ada dua daerah 
yang perilakunya berbeda, yaitu daerah di dalam cincin baja dan di antara dua cincin 
baja.  
Secara terperinci dua daerah tersebut dijabarkan sebagai berikut : 
1) Daerah di dalam cincin baja (Potongan A-A) : terkekang penuh 

Dikarenakan benda uji silinder beton di penelitian ini tidak ada tulangan 
longitudinalnya, maka luas efektif daerah terkekang (Ae) dan luas bersih bersih 
penampang beton (Acc) sama besarnya, seperti yang tercantum masing-masing di 
Persamaan 2.69 dan Persamaan 2.70, maka koefisien efektifitas kekangan daerah di 
dalam cincin baja sesuai dengan Persamaan 2.71 adalah : 

241 re DA                  (2.69) 
241 rcc DA                  (2.70) 
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maka           1 cc
e

AAe A
AK                   (2.71) 

 
dimana : 
Dr  : diameter bagian dalam cincin baja (mm) 

 
Gambar 2.41. Efektifitas Kekangan Penampang Beton Terkekang Cincin Baja 

(Safitri dan As’ad, 2015) 
2. Daerah di antara dua cincin baja (Potongan B-B)  

Sheikh and Uzumeri (1982) mengasumsikan adanya daerah arching action terjadi 
pada bagian yang tidak terkekang dan berbentuk parabola dengan sudut kemiringan 
awal sebesar 45o yang terjadi secara vertikal antara sengkang dan secara horisontal 
antara tulangan longitudinal.  
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Oleh karena jarak antara dua buah cincin baja adalah s’, maka luas efektif 
daerah terkekangnya berdasarkan Persamaan 2.72 adalah : 

2
241

2
41 2

'12
' 


 


 

r
rre D

sDsDA                                       (2.72) 
Memakai besar Acc seperti pada Persamaan 2.70, maka Persamaan 2.73 

memuat koefisien efektifitas kekangan daerah di antara dua cincin baja. 
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                         (2.73) 

Koefisien efektifitas kekangan pada beton terkekang cincin baja adalah rata-
rata dari koefisien efektifitas kekangan yang terjadi didaerah cincin baja dan di 
antara dua buah cincin baja, seperti yang ditampilkan oleh Persamaan 2.74 berikut 
ini : 

2
2

'11
2

2




 
  rBBeAAe

e
D
s

KKK                                       (2.74) 

Faktor untuk menghitung efektifitas pengekangan sesuai usulan Sheikh & 
Uzumeri (1982), untuk sengkang persegi seperti yang ditampilkan Persamaan 2.75 :  

22
161 


 



 

ccc
ie b

s
db

bK                                                   (2.75)  

dan untuk sengkang bundar atau spiral, ditunjukkan oleh Persamaan 2.76 berikut ini : 
5,0

1 


 
c

e b
sK                                                  (2.76) 

dimana : 
bi        :    jarak antara dua tulangan longitudinal berdekatan yang diukur dari as ke as 

tulangan (mm) 
s         :   spasi tulangan transversal diukur dari as ke as (mm) 
bc, dc   :    panjang dan lebar inti beton terkekang diukur dari as ke as sengkang terluar 

(mm) 
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2.3.6.2. Tegangan Lateral Efektif pada Beton Akibat Kekangan Cincin Baja  'lf  
Tegangan lateral akibat kekangan (fl) dihitung dengan asumsi bahwa cincin baja telah 
mencapai tegangan lelehnya (fy) pada saat kolom mengalami kegagalan. Sesuai dengan 
keseimbangan freebody (Gambar 2.42) untuk mendapatkan besarnya tegangan lateral 
pada beton yang dihasilkan oleh pengekangan cincin baja, sesuai Persamaan 2.77, maka 
jumlah aljabar gaya-gaya tersebut menjadi : 

0.2..  srsrrl fADsf   

   
r

srsr
l Ds

fAf .
.2                                       (2.77) 

dimana : 
fl : tegangan lateral akibat kekangan (MPa) 
Asr  :    luas penampang cincin baja (mm2) = t.a 
s  :    jarak antar cincin baja (mm), dihitung dari as ke as = b 
t  :    tebal cincin baja (mm) 
a  :    tinggi cincin baja (mm) 
b  :    jarak bersih antar cincin baja (mm) 
fsr  :    tegangan circumferencial cincin baja (MPa) 
Dr  : diameter bagian dalam cincin baja (mm) 

 
Gambar 2.42. Gaya pada Beton Terkekang Cincin Baja (Safitri dan As’ad, 2015) 

 
Tegangan lateral efektif pada beton akibat kekangan cincin baja (fl’) menurut 

Persamaan 2.78 didasarkan dari  Persamaan 2.74 dan Persamaan 2.77 : 

fl 

Dr 

s=b s' 
a 

a 

fsr 

t P 



70 
 










 


 


2
2

'
2

'11.
.

2
2

'11
.

.2.
rr

srsrr
r

srsr
ell D

s
Ds

fAD
s

Ds
fAKff            (2.78) 

2.3.6.3. Persamaan Konstitutif Peningkatan Kekuatan Beton Terkekang ( '
'

c
cc
f
fK  ) 

Model analitis beton terkekang pada prinsipnya menyatakan hubungan antara kuat tekan 
aksial beton yang terkekang dengan tegangan lateral yang timbul pada beton akibat 
kekangan yang diberikan tulangan sengkang tertutup. Persamaan dasar yang 
menggambarkan hubungan tersebut dirumuskan seperti yang ditunjukkan     Persamaan 
2.79 (Richart et al., 1928; Park and Paulay, 1975; Mander et al., 1988; Imran dan 
Cornelis, 2005; Kurniansyah et al., 2013) : 
                '

1
'' . lccc fkff                  (2.79) 

dimana : 
'

ccf  :     tegangan tekan beton yang terkekang (MPa)  
'

cf   :     tegangan tekan beton tidak terkekang (MPa) 
'

lf  :   tegangan lateral efektif (MPa) 
k1  : koefisen kekangan 

Nilai k1 diusulkan oleh Richart et al. (1928) sebesar 4,1 untuk beton mutu 
normal, sedangkan untuk beton mutu tinggi, nilai k1 biasanya berkisar antara 4 - 4,5 
(Imran dan Cornelis, 2005). Berdasarkan Persamaan 2.77 dapat dicari persamaan 
konstitutif peningkatan kekuatan beton terkekang ( '

'

c
cc
f
fK  ) yang ditampilkan dalam    

Persamaan 2.80 berikut ini : 
       


 '

'
1'

' 1
c
l

c
cc

f
fkf

f                  (2.80) 
dimana :  

'
'

c
cc
f
f  : peningkatan kekuatan beton terkekang 

'
'

c
l

f
f  : indeks pengekangan efektif 
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 Hasil penelitian Antonius and Imran (2012) menyatakan bahwa persamaan 
konstitutif peningkatan kekuatan beton terkekang yang diusulkan oleh Muguruma et al. 
(1993), Imran and Pantazopoulou (2001) dan Legeron and Paultre (2003) dapat 
digunakan untuk memprediksi nilai K beton mutu rendah, sedang maupun tinggi. 
Beberapa persamaan konstitutif peningkatan kekuatan beton terkekang untuk berbagai 
macam mutu beton dapat dilihat di Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Persamaan Konstitutif Peningkatan Kekuatan Beton Terkekang  
dari Berbagai Peneliti 

Peneliti Persamaan Konstitutif Peningkatan Kekuatan 
Beton Terkekang Range 

Richart et al. (1928) 


 '
'

'
' 1,41

c
l

c
cc

f
f

f
f  20  ≤  fc’ ≤ 50 MPa 

Balmer (1949) 
73,0

'
'

'
' 175,91 


 

c
l

c
cc

f
f

f
f  20  ≤  fc’ ≤ 50 MPa 

Sheikh & Uzumeri 
(1982) 


 '

'
'
' 7,31

c
l

c
cc

f
f

f
f  Beton mutu tinggi 

Martinez et al. 
(1984) 


 '

'
'
'

41
c
l

c
cc

f
f

f
f  21  ≤  fc’ ≤ 69 MPa 

1,7  ≤  fl’ ≤ 2,1 MPa 
Fafitis and Shah 

(1985) 








 








 '
'

'

3

'
'

'
' 2115,11151

c
l
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l

c
cc

f
f

ff
f

f
f  26  ≤  fc’ ≤ 66 MPa 

Nagashima et al. 
(1992) 

7,0

'
'

'
' 1,21 




c
l

c
cc

f
f

f
f

 
Beton mutu tinggi 

Setunge et al. 
(1993) 

45,0

'
'

'
' 67,181 


 

c
l

c
cc

f
f

f
f

 
90  ≤  fc’ ≤ 132 MPa 

45,0

'
'

'
' 67,141 


 

c
l

c
cc

f
f

f
f

 
90  ≤  fc’ ≤ 120 MPa 

63,0

'
'

'
' 07,131 


 

c
l

c
cc

f
f

f
f

 
20  ≤  fc’ ≤ 50 MPa 

Mugurama et al. 
(1993) 

'
'
' 491 l
c
cc ff

f 
 




 
soc

yw
wl d

s
f
ff 1313,0 '

' 
 

20  <  fc’ < 160 MPa 

Xie et al. (1995) 
5,0

'
'

'
' 1 


 

c
l

c
cc

f
fkf

f
    dimana k =21,2 -0,05 fc’ 

60  ≤  fc’ ≤ 119 MPa 

Ansari and Li 
(1998) 

703,0

'
'

'
' 45,21 




c
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c
cc

f
f

f
f

 
47  ≤  fc’ ≤ 108 MPa 

Imran et al. (1999) 


 '
'

'
' 4,41
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c
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f
f

 
Beton mutu tinggi 
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Tabel 2.3. Persamaan Konstitutif Peningkatan Kekuatan Beton Terkekang  
dari Berbagai Peneliti (Lanjutan) 

Peneliti Persamaan Konstitutif Peningkatan Kekuatan 
Beton Terkekang Range 

Bing et al. (2001) '
'

'
'

'
' 24,111413,1413,0

c
l

c
l

c
cc

f
f

f
f

f
f 

 
50  ≤  fc’ ≤ 85MPa 

Imran and 
Pantazopoulou 

(2001) '
'

'
'

'
' 571,10043,1021,0

c
l

c
l

c
cc

f
f

f
f

f
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Semua mutu beton 

Imran et al. (2001) '
'

'
'

'
' 1714,167606,1327,0

c
l

c
l

c
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f
f

f
f

f
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60  ≤  fc’ ≤ 90 MPa 

Legeron and Paultre 
(2003) 

7,0

'
'

'
' 4,21 




c
l

c
cc

f
f

f
f

 
30  ≤  fc’ ≤ 120 MPa 

Girgin et al. (2007) 
83,0

'
'

'
' 08,41 




c
l

c
cc

f
f

f
f

 
60  ≤  fc’ ≤ 132 MPa 

 
Cusson and Paultre (1994) membagi tiga bagian tingkat pengekangan 

berdasarkan indeks pengekangan efektif, yaitu : 
1) Pengekangan rendah, apabila   0% < '

'

c
l

f
f  ≤  5% 

2) Pengekangan sedang, apabila   5% < '
'

c
l

f
f  ≤  20% 

3) Pengekangan tinggi, apabila     '
'

c
l

f
f  >  20% 

Menurut Ahmad and Shah (1982), peningkatan kuat tekan atau penggunaan 
agregat ringan menurunkan efektivitas kekangan. Penurunan ini terlihat jelas di titik 
puncak dibandingkan dengan daerah menurun (descending) dari kurva tegangan-
regangan beton terkekang.  
2.3.7. Skema Pembebanan untuk Pengujian Siklik 
Pola pembebanan siklik mengacu pada pola pembebanan ACI 374.2R-13-Guide for 
Testing Reinforced Concrete Structural Elements under Slowly Applied Simulated 
Seismic Loads (American Concrete Institute, 2013) yang berdasarkan kontrol 
perpindahan (deformation control). ACI 374.2R-13 memberikan prosedur yang mudah 
untuk menentukan titik leleh, seperti yang digambarkan dalam Gambar 2.43.  
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Penggunakan nilai α di antara 0,65 dan 0,75 tergantung pada tingkat beban 
aksial yang menyertai, pola penulangan dan tegangan yang dominan saat leleh terjadi. 
Oleh karenanya dapat diperoleh nilai gaya dan perpindahan yang terkait dengan αVy. 
Titik leleh untuk elemen struktur dominan lentur dengan beban aksial di bawah titik 
berimbang, terjadi saat tulangan longitudinal tarik mulai leleh. Oleh sebab itu, untuk 
elemen tersebut dapat mengambil α = 0,75. Akan tetapi untuk kolom di bawah 
pembebanan aksial yang lebih tinggi, titik leleh ada kemungkinan terjadi karena beton 
tekan yang hancur. Oleh karena itu untuk elemen ini, α mendekati 0,65.  

 
Gambar 2.43. Penetapan Nilai Vy  dan Δy (American Concrete Institute, 2013) 

Kemiringan garis antara titik αVy dan titik asal akan menghasilkan nilai 
perkiraan kekakuan elastis efektif (Se) untuk benda uji. Pertemuan garis horisontal yang 
ditarik di titik Vy dan garis yang ditarik dari titik asal dengan kemiringan Se memberikan 
deformasi leleh (Δy). Elemen struktur dominan geser menunjukkan pelelehan tulangan 
transversal diikuti retak diagonal saat telah mencapai regangan leleh. Setelah tulangan 
transversal leleh, terjadi peningkatan deformasi secara cepat karena ikatan agregat 
sepanjang retakan hilang. Hal ini mengakibatkan pengurangan kekakuan post-yield 
secara signifikan dan perilakunya menjadi getas (brittle). 

Pola pembebanan untuk pengujian siklik sesuai ACI 374.2R-13 
direkomendasikan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.44. Dua parameter yang 
signifikan dalam mendefinisikan riwayat pembebanan adalah : 1) kenaikan parameter 
kontrol deformasi untuk menentukan setiap tingkat deformasi; dan 2) jumlah siklus 
pada setiap tingkat deformasi.  
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Gambar 2.44. Riwayat Deformasi untuk Pengujian Siklik (American Concrete Institute, 2013) 

Drift ratio dipilih sedemikian rupa sehingga perubahan yang signifikan dalam 
perilaku spesimen dapat diketahui dan dapat dihubungkan dengan tingkat kinerja sesuai 
ASCE/SEI 41. Menurut ACI 374.2R-13 minimal dua siklus pada setiap tingkat 
deformasi cukup untuk menimbulkan kerusakan. Meskipun tiga siklus telah umum 
digunakan pada peraturan sebelumnya dan dapat digunakan jika diperlukan. Pemilihan 
jumlah siklus pada setiap tingkat deformasi tergantung pada penilaian dari peneliti dan 
karakteristik degradasi tertentu dari sistem yang sedang diuji. Jika degradasi dengan 
setiap siklus cenderung bertahap, maka tiga siklus pada setiap tingkat deformasi 
mungkin tepat. Jika degradasi cenderung cepat, maka dua siklus pada setiap tingkat 
deformasi mungkin tepat untuk memungkinkan studi kinerja pada jangkauan yang lebih 
luas dari tingkat deformasi sebelum sebagian besar kekuatan spesimen hilang. 

Sekitar satu setengah dari δy, yang sesuai dengan sekitar satu-setengah kekuatan 
yang dihitung, seringkali cukup untuk menangkap kinerja dalam rentang deformasi 
elastis. Kenaikan tingkat drift berikutnya dianjurkan sesuai dengan peningkatan δy, 
seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.44. Pengujian siklik harus dilaksanakan 
sampai degradasi kekuatan yang besar terlihat jelas. Perpindahan lateral atau kapasitas 
drift elemen ultimit didefinisikan sebagai saat terjadi peluruhan kekuatan 20 persen dari 
ketahanan lateral puncak terukur. Selama bertahun-tahun, diasumsikan bahwa melebihi 
drift ultimit tersebut dapat mengakibatkan ketidakstabilan lateral yang menyebabkan 
kehancuran sebagian atau total. 

Para peneliti umumnya harus mencatat titik dimana 20 persen kehilangan kekuatan 
terjadi, tapi tidak harus selalu mengadopsi titik ini sebagai definisi kondisi runtuh untuk 
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sistem struktural. Misalnya, di jembatan dengan pilar kolom tunggal, perpindahan lateral 
yang terkait dengan 20 persen penurunan kekuatan masih jauh untuk melampaui batas 
stabilitas global struktur. Sebaliknya, dalam bangunan banyak tingkat, bentang banyak 
dengan redundansi yang signifikan dalam sistem struktural, komponen struktural individu 
mungkin dapat membawa beban berat jika membentuk lebih dari 20 persen penurunan 
kekuatan lateral. Karena tingkat deformasi peluruhan kekuatan 20 persen tidak selalu dapat 
dicapai dengan tepat selama pengujian, interpolasi data deformasi mungkin diperlukan 
dalam menafsirkan hasil tes. Tes harus terus melampaui tingkat penurunan kekuatan 20 
persen ini, atau setidaknya 50 persen titik penurunan kekuatan, tetapi sebaiknya lebih 
untuk menilai kinerja selama keruntuhan.  

Pada kolom, spalling selimut beton terjadi setelah retak di sepanjang permukaan 
kolom. Retakan terjadi sebelum beton mencapai kuat tekan uniaksial dan memicu 
terjadinya spalling. Jika diberikan kekangan yang efisien dan efektif di wilayah lokal, 
maka kolom dapat mempertahankan tingkat daktilitasnya (Foster,1999). Kolom yang 
mengalami kegagalan material akan retak dan spalling pada bagian ujung kolom selama 
proses pengujian berlangsung. Daerah kolom yang mengalami retak terjadi pada arah 
longitudinal. Awalnya permukaan kolom mengalami retak rambut (hair crack). Seiring 
dengan meningkatnya pembebanan, penjalaran dan lebar retak permukaan akan makin 
banyak dan membesar, sehingga memicu terjadinya selimut beton terlepas (spalling). 
Saat beban maksimum tercapai, terjadi keruntuhan mendadak (sudden failure) disertai 
dengan suara ledakan yang keras akibat energi disipasi. Kolom dengan kegagalan tekuk 
akan mengalami runtuh (failure) pada bagian tengah bentang kolom. Hal ini terjadi 
akibat besarnya beban eksentris yang diterima oleh kolom. Terjadi degradasi kekuatan 
kolom. Kolom yang sebenarnya masih mampu menahan pada beban lebih tinggi, akan 
mengalami kegagalan lebih awal. 
2.3.8. Daktilitas 
SNI 1726 (2002) tentang Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur 
Bangunan Gedung, mendefinisikan daktilitas sebagai kemampuan suatu struktur gedung 
untuk mengalami simpangan pasca-elastik yang besar secara berulang kali dan bolak-
balik akibat beban gempa di atas beban gempa yang menyebabkan terjadinya pelelehan 
pertama, sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga 
struktur gedung tersebut tetap berdiri, walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang 
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keruntuhan. Daktilitas menunjukkan kemampuan struktur dalam menahan pengaruh 
deformasi akibat kondisi pembebanan yang berlebihan (Park and Ruitong, 1988, Paulay 
and Priestlay, 1992).  

Beberapa klasifikasi daktilitas yang sering dipergunakan di dalam sejumlah 
literatur adalah : 

1) Daktilitas material (material ductility) 
Merupakan karakteristik material saat deformasi plastis dibawah pembebanan, 
yang menghasilkan hubungan antara tegangan-regangan material tersebut. 
Daktilitas ini merupakan rasio antara regangan ultimit terhadap regangan leleh 
pertama sesuai Persamaaan 2.81. 

y
um 

                  (2.81) 
2) Daktilitas penampang (curvature ductility) 

Deformasi plastis dari penampang yang berkaitan dengan interaksi di antara 
sejumlah bagian yang menyusun penampang tersebut. Daktilitas kurvatur 
didapatkan dengan mencari hubungan antara besaran momen dengan 
kurvaturnya. Daktilitas kurvatur adalah perbandingan antara sudut rotasi per-unit 
panjang (kelengkungan) pada kondisi ultimit (φu) dan pada kondisi leleh pertama 
(φy), seperti yang diperlihatkan Gambar 2.45a dan dinyatakan dalam Persamaan 
2.82.  

y
u

                  (2.82) 
3) Daktilitas elemen (rotation ductility) 

Daktilitas elemen tergantung dari properti elemen tersebut. Hubungan antara 
besaran momen terhadap rotasi elemennya dipakai untuk menentukan nilai 
daktilitas elemen. Daktilitas ini merupakan rasio antara rotasi ultimit terhadap 
rotasi leleh pertama, seperti yang ditunjukkan oleh Persamaan 2.83. 

y
ur 

                  (2.83) 
4) Daktilitas struktur (displacement ductility) 

Daktilitas struktur menyatakan perilaku secara keseluruhan dari struktur. 
Parameter nilai daktilitas ini ditentukan dari bentuk hubungan gaya lateral 
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struktur terhadap besaran perpindahan atapnya (roof drift). Gambar 2.45b 
menunjukkan bahwa daktilitas simpangan adalah rasio antara perpindahan 
ultimit (Δu) struktur gedung pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan 
dan perpindahan struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan pertama di 
dalam struktur gedung (Δy), yang dinyatakan dalam Persamaan 2.84. 

y
u

                            (2.84) 

 Gambar 2.45. Daktilitas : a) Kurvatur dan b) Perpindahan (Pawirodikromo, 2012) 
4) Daktilitas energi 

Merupakan tingkatan disipasi energi gempa. Persamaan 2.85 merumuskan 
daktilitas energi yang merupakan rasio antara energi ultimit terhadap energi 
leleh pertama. 
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E                            (2.85) 
Terdapat hubungan yang sangat erat antara kelima daktilitas di atas. Daktilitas 

energi merupakan akumulasi dari daktilitas struktur dan elemen, sedangkan daktilitas 
elemen tergantung dari daktilitas penampang serta material. 
 Kapasitas perpindahan lateral didefinisikan sebagai respon perpindahan pasca-
puncak saat terjadi degradasi 20% kekuatan kapasitas beban lateral. Demikian pula, 
kapasitas kelengkungan didefinisikan sebagai respon kelengkungan pasca-puncak saat 
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terjadi penurunan 20% kapasitas momen. Oleh karena itu, kapasitas drift dapat 
didefinisikan sebagai perpindahan lateral saat terjadi degradasi kekuatan 20% dibagi 
dengan tinggi kolom H, yang merupakan jarak dari dasar kolom ke titik puncak (Sheikh 
and Khoury, 1993; Saatcioglu and Razvi, 2002). Definisi-definisi tersebut digunakan 
dalam Peraturan FEMA 356-Prestandard and Commentary for the Seismic 
Rehabilitation of Buildings (Federal Emergency Management Agency, 2000).  

Gambar 2.46 menampilkan pembebanan siklik bolak balik, hubungan antara 
beban lateral dan perpindahan ditunjukkan oleh garis lengkung/non-linier putus-putus 
yang membentuk suatu siklus tertutup (hysteretic loop). Oleh karena untuk menentukan 
perpindahan leleh pada garis lengkung tersebut agak kesulitan, maka di dalam analisis 
dinamik, perilaku non-linier diatas dapat dimodelkan sebagai model histeresis 
elastoplastis. Perpindahan saat leleh Δy dan perpindahan ultimit Δu dapat ditentukan 
relatif mudah dengan menggunakan model elastoplastis. 

 
Gambar 2.46. Daktilitas Perpindahan (Park, 1989) 

Penentukan besaran nilai daktilitas didasarkan pada metode yang diajukan oleh 
Bayrak and Sheik (1998) dan Sheikh and Li (2007), seperti yang diperlihatkan Gambar 
2.47 yang memuat hysteretic loop hasil pengujian siklik respon kurvatur-momen. 
Berkaitan dengan definisi parameter daktilitas yang dijabarkan pada Gambar 2.47, kita 
dapat menghitung nilai daktilitas kurvatur (μφ), rasio kumulatif daktilitas kurvatur (Nφ) 
dan indeks kumulatif disipasi energi (W), menurut Persamaan 2.86 sampai dengan 
Persamaan 2.91. Rasio kumulatif daktilitas kurvatur dipakai untuk melihat nilai 
kumulatif kurvatur inelastik yang terjadi pada benda uji selama pembebanan siklik yang 
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berarti ketangguhan kolom dalam menerima beban siklik, sedangkan indeks kumulatif 
disipasi energi berfungsi untuk menunjukkan karakteristik disipasi energi benda uji 
kolom. Besaran nilai ketangguhan dan kemampuan disipasi energi dapat menentukan 
karakteristik kinerja kolom lebih baik daripada parameter daktilitas lainnya (Sheikh and 
Li, 2007).  

 
Gambar 2.47. Definisi Parameter Daktilitas (Sheikh and Li, 2007) 
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 Daktilitas perpindahan dapat dicari dengan menggunakan aturan yang sama 
seperti di atas, tetapi dengan memakai grafik respon hubungan gaya lateral-perpindahan. 
Khusus untuk indeks kumulatif disipasi energi yang dihitung berdasarkan respon gaya 
lateral-perpindahan memakai Persamaan 2.92 (Kristianto et al., 2011). Indeks kumulatif 
disipasi energi respon perpindahan-gaya lateral : 
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SwMW                        (2.92) 

 Park and Paulay (1975) mengajukan Persamaan 2.93 untuk menentukan 
perpindahan yang terjadi di ujung atas kolom, yang didasarkan dari Gambar 2.48 
berikut ini. 

 Gambar 2.48. Definisi Panjang Sendi Plastis (Bae and Bayrak, 2008) 
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 Berdasarkan Persamaan 2.91 dapat diturunkan Persamaan 2.94 yang 
menyatakan hubungan linier antara daktilitas kurvatur dan daktilitas perpindahan suatu 
kolom. Panjang sendi plastis lp dan tinggi kolom H adalah dua faktor penting yang 
mempengaruhi hubungan ini (Bae and Bayrak, 2008). 
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φ : kurvatur (rad/mm) 
 Daktilitas perpindahan dapat ditingkatkan nilainya secara proporsional dengan 
mengurangi tingkat beban aksial atau rasio bentang geser terhadap tinggi penampang 
kolom (H/h), sedangkan meningkatkan daktilitas kurvatur dengan menambah jumlah 
tulangan lateral dan detailing yang tepat. Oleh karena itu Persamaan 2.87 menyiratkan 
bahwa mengatur jumlah tulangan pengekang adalah cara yang efisien untuk mengontrol 
kinerja baik penampang maupun elemen kolom. Persamaan 2.95 dan Persamaan 2.96 
dapat dipakai untuk mengetahui pengaruh rasio H/h. 
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 Persamaan 2.95 dan Persamaan 2.96 memperlihatkan bahwa apabila rasio H/h 
meningkat, maka perpindahan total di ujung atas kolom (drift) kolom akan menurun. 
Efek H/h terhadap drift yang menguntungkan ini dilansir oleh Pujol et al. (2000), 
Kowalsky (2000) dan Berry and Eberhard (2005) dalam papernya. 

Dari uraian di atas diketahui bahwa kolom selain mendapat momen, juga 
mendapat beban aksial. Menurut Park and Paulay (1975) nilai curvature ductility 
dipengaruhi oleh gaya aksial. Antara momen M dan beban aksial P dapat dibuat 
diagram interaksi P-M dan hubungannya dengan daktilitas kurvatur yang diperlihatkan 
pada Gambar 2.49 (Blume et al., 1961). Kurva 1 pada Gambar 2.491a adalah diagram 
interaksi kolom beton tak terkekang, sedangkan kurva 2 adalah diagram interaksi kolom 
beton terkekang. Diagram interaksi P-M antara beton tak terkekang dan beton terkekang 
berbeda karena tegangan kuat desak dan regangan desak ultimit beton unconfined dan 
confined berbeda secara signifikan. Gambar 2.49 juga menampilkan hubungan antara 
beban (rasio beban P/P0) dengan rotasi sendi plastis θ. Hubungan ini tidak sesederhana 
sebagaimana pada balok karena adanya pengaruh gaya desak aksial. Gambar 2.49b 
memperlihatkan daktilitas kurvatur sebagai fungsi dari rasio gaya desak aksial untuk 
beton tak terkekang maupun beton terkekang. Terlihat dengan jelas daktilitas kurvatur 
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beton terkekang jauh lebih besar daripada beton tak terkekang. Oleh karena itu 
confinement terhadap beton penting untuk meningkatkan kemampuan daktilitas 
kurvatur pada sendi-sendi plastis yang memegang peranan penting untuk pemencaran 
energi gempa. 

Gambar 2.49. Daktilitas Kurvatur pada Kolom (Blume et al., 1961) 
Daktilitas kurvatur akan menurun secara drastis pada gaya aksial yang semakin 

besar. Gambar 2.49b menunjukkan bahwa daktilitas kurvatur kolom akan semakin besar 
pada gaya aksial P yang semakin kecil Oleh karena itu dapat dikatakan kemampuan 
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daktilitas kurvatur balok akan lebih besar daripada kolom. Hal ini terjadi karena pada 
gaya aksial yang lebih besar maka elemen kolom akan sulit melentur.  

Klasifikasi tingkat daktilitas kurvatur dalam paper Sheikh and Li (2007), 
dinyatakan bahwa daktilitas kurvatur dikatakan : 

1) Tinggi ((high ductility), apabila  μφ > 9 
2) Sedang (moderate ductility), apabila  4 < μφ  ≤ 9 
3) Rendah (low ductility), apabila  μφ  ≤ 4 

Semakin tinggi tingkat daktilitas, maka akan semakin baik elemen struktur 
dalam keberlanjutannya menahan beban maupun disipasi energi. Tingkat-tingkat 
daktilitas struktur gedung menurut SNI 1726-2002 tertuang di Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Tingkat Daktilitas Struktur Gedung Menurut SNI 1726-2002 
(Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002) 

Tingkat 
daktilitas 

Taraf kinerja 
struktur gedung 

Daktilitas 
(μ) Keterangan 

Tingkat 1 Elastik penuh 1,0 
Struktur diproporsikan sedemikian rupa 
sehingga dapat memenuhi persyaratan 
penyelesaian detail struktur yang ringan 
dimana struktur akan merespon terhadap 
gempa secara elastik.  

Tingkat 2 Daktilitas 
terbatas/parsial 

1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

Struktur diproporsikan sedemikian rupa 
sehingga dapat memenuhi persyaratan 
penyelesaian detail struktur secara khusus, 
dimana struktur dapat merespon terhadap 
gempa secara elastik tanpa mengalami 
keruntuhan getas.  

Tingkat 3 Daktilitas penuh 5,3 

Struktur di proporsikan sedemikian rupa, 
sehingga dengan memenuhi persyaratan 
penyelesaian detail struktur yang lebih rinci, 
struktur mampu merespon gempa kuat secara 
inelastik sambil mengembangkan sendi 
plastis di dalam balok – baloknya dengan 
kapasitas  
pemancaran energi yang baik tanpa 
mengalami keruntuhan  

 
2.3.9. Efek P-Δ 
Efek P-Δ adalah efek sekunder yang bekerja pada elemen struktur, yang diakibatkan 
oleh penambahan beban vertikal sebagai akibat dari perpindahan horisontal struktur 
(Badan Standardisasi Nasional, 2012). Gambar 2.50 memperlihatkan bahwa hilangnya 
resistansi kolom beton bertulang terhadap beban lateral dapat disebabkan oleh degradasi 
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kapasitas momen dan efek P-Δ. Pada struktur gedung umumnya, khususnya bangunan 
tinggi, efek P-Delta dapat mungkin terjadi khususnya untuk kolom langsing diakibatkan 
beban aksial vertikal. Pengaruhnya dapat menyebabkan kolom tersebut semakin lentur 
terhadap pembebanan lateral, sehingga membahayakan kestabilan struktur (Bae and 
Bayrak, 2008). 

 
Gambar 2.50. Respon Kolom Beton Bertulang  Terhadap Beban Lateral 

(Bae and Bayrak, 2008) 
Kolom dikatakan langsing, jika beban aksialnya menyebabkan kolom melentur 

atau berdefleksi secara lateral sebesar Δ dengan besaran tertentu sehingga menambah 
kapasitas momen sebesar P x Δ yang dapat mereduksi kapasitas beban aksial dari kolom 
secara signifikan (McCormac, 2004). Semakin langsing atau semakin panjang suatu 
kolom, maka efek kelangsingan tidak dapat diabaikan karena rasio kelangsingan terus 
bertambah besar dan kekuatan penampangnya akan berkurang bersamaan dengan 
timbulnya masalah tekuk yang dihadapi. Keruntuhan kolom langsing lebih ditentukan 
oleh kegagalan tekuk lateral daripada kuat lentur penampangnya. Oleh karena itu efek 
P-Delta tidak dapat diabaikan dalam perencanaan dan desain struktur. Bae and Bayrak 
(2008) menyatakan bahwa saat efek P-Δ besarnya signifikan, kapasitas deformasi 
kolom dapat terbatas akibat kehilangan kapasitas beban lateral yang signifikan, 
walaupun perilaku penampang sangat daktail.  

Efek P-Δ pada umumnya akan sangat membahayakan kestabilan struktur, karena 
akan menimbulkan momen kolom yang sangat besar (akibat P aksial yang umumnya 

loss of moment capacity 
P-∆ effect 

Vmax 0.8Vmax 

Lateral Load, V 

∆80 

Mmax Ml 

φ80 

P 
∆ 

H

V 

3 

2 
1 

3 
2 1 

Mmax 0.8Mmax 

M = V.H + P.∆ 

Moment, M Ml 

Curvature, φ 

Displacement, ∆ 



85 
 

sangat besar). Oleh karena itu koefisien stabilitas (θs) perlu dihitung berdasarkan SNI 
1726-2012 Pasal 7.8.7, dengan memakai ketentuan sesuai  Persamaan 2.97. 

       
d

s CHV
IP

..
..                 (2.97) 

dimana : 
θs : koefisien stabilitas 
P : gaya aksial (N) 
Δ : pepindahan lateral di puncak kolom (mm) 
I : faktor keutamaan gempa (berdasarkan SNI 1726-2012 Pasal 4.1.2) 
V : gaya lateral (N) 
H : tinggi kolom (mm) 
Cd : faktor pembesaran defleksi (berdasarkan SNI 1726-2012 Tabel 9) 
 Pengaruh P-Δ pada geser dan momen tingkat, gaya dan momen elemen struktur 
yang dihasilkan, dan simpangan antar lantai tingkat yang timbul oleh pengaruh ini tidak 
disyaratkan untuk diperhitungkan bila koefisien stabilitas (θs) bernilai sama dengan 
Persamaan 2.95 atau kurang dari 0,10.  

Koefisien stabilitas (θs) tidak boleh melebihi θsmax yang ditentukan di Persamaan 
2.98. 

25,0.
5,0

max 
d

s C                                       (2.98) 
dimana β adalah rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser untuk tingkat antara 
tingkat x dan x-1. Rasio ini diijinkan secara konservatif diambil sebesar 1,0 (Badan 
Standardisasi Nasional, 2012).  

Jika koefisien stabilitas (θs) lebih besar dari 0,10 tetapi kurang dari atau sama 
dengan θsmax, faktor peningkatan terkait dengan pengaruh P-Δ pada perpindahan dan 
gaya komponen struktur harus ditentukan dengan analisis rasional. Sebagai alternatif, 
diijinkan untuk mengalikan perpindahan dan gaya komponen struktur dengan     

 s1
1 . Jika θs lebih besar dari θsmax, struktur berpotensi tidak stabil dan harus didesain 

ulang. 
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2.3.10. Tingkat Kinerja Struktural Berdasarkan ASCE/SEI 41  
Menurut ASCE/SEI 41 di ACI 374-2R-13 (American Concrete Institute, 2013), kinerja 
struktural digambarkan dalam empat tingkat yaitu :  

1) Operational, adalah kondisi struktur yang tetap dapat beroperasi selama dan  
setelah gempa terjadi. Tingkat kinerja ini mencerminkan kerusakan struktur 
keseluruhan sangat ringan. Elemen struktur pada dasarnya tetap elastis dengan 
beberapa retak rambut kecil. Elemen-elemen tersebut tetap mempertahankan 
kekuatan dan kekakuan aslinya dan tidak mengalami perpindahan permanen.  

2) Immediate occupancy, adalah kondisi struktur yang masih aman untuk kegiatan 
operasional segera setelah terjadi gempa. Kerusakan yang timbul akibat gempa 
pada struktur masih dapat diperbaiki tanpa mengganggu penghuni bangunan. 
Perpindahan permanen yang ada pada struktur masih dapat diabaikan. 

3) Life safety, adalah kondisi struktur bangunan telah mengalami kerusakan sedang 
pasca gempa, sehingga diperlukan perbaikan. Walaupun begitu bangunan masih 
stabil dan mampu melindungi penghuninya dengan baik. Bangunan dapat 
ditempati kembali setelah selesai perbaikan. Elemen struktur dan komponen 
dapat rusak parah dan mengakibatkan cedera penghuninya. Namun risiko cedera 
yang mengancam kehidupan akibat kerusakan tersebut diperkirakan masih 
rendah. 

4) Collapse prevention, adalah suatu kondisi struktur bangunan yang telah 
mengalami kerusakan parah. Walaupun bangunan masih berdiri/tidak 
roboh/runtuh, akan tetapi bangunan sudah tidak dapat dipakai. Elemen non-
struktur sudah runtuh. 
Gambar 2.51 menggambarkan empat tingkat kinerja sebagai fungsi gaya lateral 

dengan drift ratio lateralnya, sementara Tabel 2.5 memuat ringkasan kerusakan di 
komponen struktur primer dan sekunder yang terkait dengan setiap tingkat kinerja. 
Komponen struktur primer dalam Tabel 2.5 adalah elemen struktur yang berfungsi 
memberikan ketahanan struktur terhadap  pengaruh gempa, sedangkan sekunder tidak 
dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Kategori sekunder mencakup komponen struktural 
yang memenuhi fungsi struktural selain untuk ketahanan terhadap gempa. 
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Gambar 2.51. Tingkat Kinerja Struktural Portal Bangunan Berdasarkan ACI 374-2R-13 

(American Concrete Institute, 2013) 
Tabel 2.5. Structural Performance Levels and Damage (ASCE/SEI 41) 

(American Concrete Institute, 2013) 
Performance level Structural 

element type Frame buildings 
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 joints 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 columns; 
minor spalling in nonductile columns; joint cracks less than 

1/8 in. (3.2 mm) wide. 
Secondary 

 
Extensive cracking and hinge formation in ductile elements; 
limited cracking, splice failure, or both, in some nonductile 

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 nonductile 

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 
 
 Tingkat kinerja menggambarkan tingkat keparahan kerusakan yang diharapkan 
pada setiap tingkat, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas 
deformasi elemen dan komponen untuk setiap tingkat kinerja. Batas deformasi tersebut 
membantu dalam menentukan apakah hasil pengujian benda uji memenuhi persyaratan 
tingkat kinerja tertentu. Batas deformasi yang ditentukan dalam ASCE/SEI 41 diberikan 
dalam bentuk index rotasi plastis atau rasio simpangan. Batas tersebut tergantung pada 
jenis elemen atau komponen struktur yang ditinjau. Kapasitas drift benda uji diperoleh 

1%             2%                           4% 
Lateral drift ratio 

Lateral force  
Collapse prevention Life safety 

Immediate occupancy 

Operational 
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dari pengukuran perpindahan. Perpindahan maksimum ditetapkan berdasarkan pada 
kapasitas drift inelastis saat peluruhan kekuatan 20% dari kekuatan maksimumnya. 
Rotasi sendi plastis yang terjadi di ujung-ujung elemen dihitung dari pengukuran rotasi 
eksperimental, yaitu total rotasinya dikurangi komponen elastis (rotasi lelehnya). 
Gambar 2.52 memperlihatkan deformasi komponen yang digunakan untuk menilai 
tingkat kinerja, sedangkan Tabel 2.6 memberikan daftar kriteria penerimaan yang 
dikembangkan untuk menilai hasil analisis seismik nonlinier bangunan tertinjau 
berdasarkan ASCE/SEI 41.  

 
Gambar 2.52. Deformasi Komponen yang Digunakan untuk Menilai Tingkat Kinerja 

(American Concrete Institute, 2013) 
Tabel 2.6. Acceptance Criteria for Reinforced Concrete Columns  

Based on Plastic Rotation Limits (ASCE/SEI 41) (American Concrete Institute, 2013) 

Conditions 

Plastic rotations, radians 
Performance levels 

Immediate 
occupancy 

Component types 
Primary Secondary 

Life 
safety 

Collapse 
prevention 

Life 
safety 

Collapse 
prevention 

i. Columns controlled by flexure 
'

cg fA
P  Transverse 

reinforcement† '
cw fdb

V       
≤ 0.1 C ≤ 3 0.005 0.015 0.02 0.02 0.03 
≤ 0.1 C ≥ 6 0.005 0.012 0.016 0.016 0.024 
≥ 0.4 C ≤ 3 0.003 0.012 0.015 0.018 0.025 
≥ 0.4 C ≥ 6 0.003 0.01 0.012 0.013 0.02 
≤ 0.1 NC ≤ 3 0.005 0.005 0.006 0.01 0.015 
≤ 0.1 NC ≥ 6 0.005 0.005 0.005 0.008 0.012 
≥ 0.4 NC ≤ 3 0.002 0.002 0.003 0.006 0.01 
≥ 0.4 NC ≥ 6 0.002 0.002 0.002 0.005 0.008 

ii. Columns controlled by shear 
All cases — — — 0.0030 0.0040 

iii. Columns controlled by inadequate development or splicing along the clear height 
Hoop spacing ≤ d/2 0.005 0.005 0.01 0.01 0.02 
Hoop spacing > d/2 0.0 0.0 0.0 0.005 0.01 

 

Plastic hinge 
θ 

Column 

Drift = Δ/H 

θy                                                  θu 
                 Rotation  

  Δy                                                Δu 
                   Drift ratio  

V V 
Vy Vy 

θ = θu – θy  

θ = plastic rotation  
Δ = total displacement  
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Tabel 2.6. Acceptance Criteria for Reinforced Concrete Columns  
Based on Plastic Rotation Limits (ASCE/SEI 41) (American Concrete Institute, 2013) 

(Lanjutan) 

Conditions 

Plastic rotations, radians 
Performance levels 

Immediate 
occupancy 

Component types 
Primary Secondary 

Life 
safety 

Collapse 
prevention 

Life 
safety 

Collapse 
prevention 

iv. Columns with axial loads exceeding 0.70Po Conforming hoops over the entire 
length 0.0 0.005 0.01 0.01 0.02 

All other cases 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Note : C and NC are abbreviations for conforming and nonconforming transverse reinforcement. 

Menurut Bae and Bayrak (2008), semakin besar rasio panjang bentang kolom 
terhadap tinggi penampang kolom dan level beban aksial, maka semakin besar panjang 
sendi plastis benda uji. Hubungan linier antara daktilitas kurvatur dan daktilitas 
perpindahan yang diajukan Park and Paulay (1975) harus digunakan secara cermat 
dalam memperkirakan kapasitas deformasi kolom, sebab hubungan tersebut tidak 
mempertimbangkan efek P-Δ pada perilaku kolom. 
2.4. Kerangka Berpikir 
Secara geografis di Indonesia rawan terjadinya gempa. Banyak korban jiwa akibat 
gempa-gempa tersebut. Akan tetapi kebanyakan korban jiwa bukan karena gempa itu 
sendiri, tetapi karena tertimpa bangunan yang runtuh. Hal ini dikarenakan banyak 
bangunan di Indonesia yang didesain tidak mengikuti kaidah-kaidah konstruksi yang 
benar dan memasukkan parameter kegempaan dalam mendirikan bangunan sesuai 
dengan standar yang ada, terutama pada pendetailan komponen-komponen struktur. 
Detailing yang sering rusak pada saat gempa biasanya terletak di kolom dasar yang akan 
mengakibatkan bangunan runtuh.  

Kolom adalah komponen struktur yang memegang peranan penting dalam 
mendukung beban-beban bangunan diatasnya. Keruntuhan pada satu kolom dapat 
menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan keruntuhan total seluruh 
strukturnya. Oleh karena itu perlu kewaspadaan dalam merencanakan kolom. Agar 
struktur mampu berdeformasi dengan simpangan lateral yang besar dan terjadi beam 
sway mechanism, maka kolom struktur paling bawah harus mempunyai daktilitas yang 
tinggi. Salah satu cara meningkatkan daktilitas adalah dengan pengekangan. 
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Pengekangan efektif pada daerah tekan penampang beton, terutama pada elemen 
struktur yang menerima gaya aksial tekan dominan yaitu kolom. Kekangan yang umum 
dipakai selama ini pada kolom adalah internal confinement berupa tulangan sengkang, 
baik spiral maupun sengkang ikat (hoop). Akan tetapi untuk mencapai daktilitas yang 
diharapkan, biasanya pada kolom dipakai konfigurasi sengkang yang rumit dan rapat 
jarak antar sengkangnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya plane of weeakness di antara 
inti beton dan selimut beton akibat kerapatan tulangan transversal pada dimensi 
penampang inti yang akan menyebabkan premature spalling selimut beton. Oleh karena 
itu internal confinement hanya mampu menyelamatkan inti beton. Walaupun peraturan 
SNI 2847-2013 Pasal 21.6.4 telah mengantisipasi adanya spalling, tapi akibat dari 
spalling sangat buruk untuk performa kolom selanjutnya.  

Agar luasan penampang beton tetap dan mendapatkan daktilitas kolom yang 
tinggi beberapa penelitian merekomendasikan tipe kolom CFST. Steel tube pada CFST 
ini selain sebagai external confinement juga berfungsi sebagai external reinforcement. 
Merujuk pada CFST, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang 
baru sebagai alternatif lain untuk pengekangan kolom, yaitu suatu model external 
confinement yang selain mampu meningkatkan daktilitas dan kapasitas kolom, juga 
dapat mempertahankan luasan penampang beton dari premature spalling, sekaligus juga 
berfungsi untuk strengthening kolom. Pada penelitian ini digunakan cincin baja hanya 
sebagai external confinement untuk mengekang kolom, bukan sebagai tulangan 
longitudinal (external reinforcement). 

Penelitian pendahuluan perlu dilakukan untuk meneliti pengaruh kekangan pada 
sifat mekanik beton yang meliputi kuat tekan dan regangan beton. Pembebanan 
uniaksial silinder beton terkekang cincin baja dikerjakan pada preliminary research ini 
dengan berbagai variasi rasio volumetrik cincin baja yang berdasarkan variasi lebar dan 
jarak bersih antar cincin baja dengan tebal cincin baja tetap. Pembebanan uniaksial 
untuk silinder beton terkekang cincin baja sesuai SNI 03-1974-1990. Hasil yang didapat 
dari penelitian pendahuluan ini dipakai sebagai dasar untuk perhitungan prediksi 
menentukan kapasitas daya dukung dan daktilitas kolom yang ingin dicapai pada 
pengujian siklik kolom beton bertulang terkekang cincin baja. 

Half scale laboratory test diperlukan untuk mengetahui pengaruh external 
confinement cincin baja terhadap peningkatan daya dukung dan daktilitas kolom. Benda 
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uji kolom beton bertulang terkekang cincin baja diuji dengan pembebanan aksial 
konstan dan lateral siklik dengan skema pembebanan sesuai ACI 374.2R-13. Perilaku 
dari benda uji dapat diketahui dengan melihat bentuk kurva hysteretic loop saat 
pembebanan siklik. Hasil akhir berupa usulan persamaan analisis dan desain 
peningkatan kekuatan beton terkekang, daktilitas dan kapasitas dukung kolom beton 
bertulang dengan cincin baja sebagai external confinement.  
2.5. Hipotesis 
Banyak penelitian tentang external confinement yang menghasilkan peningkatan yang 
sangat signifikan pada tegangan maksimum dan regangan ultimit beton terkekang, maka 
hipotesis pada penelitian kolom beton bertulang terkekang cincin baja adalah : 

1) Cincin baja sebagai external confinement mampu meningkatkan tegangan 
maksimum dan regangan ultimit beton terkekang cincin baja dibandingkan 
tegangan maksimum dan regangan ultimit beton tanpa kekangan. 

2) Efektivitas kekangan cincin baja termasuk pengekangan tinggi, dengan  
peningkatan kekuatan beton terkekang yang besar. 

3) Cincin baja yang mengekang kolom dari luar mampu mempertahankan kolom 
beton bertulang terkekang cincin baja agar tetap mampu berdeformasi dengan 
simpangan lateral yang besar saat pembebanan siklik tanpa terjadi penurunan 
kekuatan yang berarti dibandingkan kolom tanpa kekangan.   

4) Cincin baja sebagai external confinement mampu meningkatkan daktilitas dan 
kapasitas daya dukung kolom terkekang cincin baja terhadap gaya lateral 
dibandingkan kolom tanpa kekangan. 

5) Cincin baja mampu meningkatkan daktilitas dan kapasitas gaya lateral seiring 
dengan peningkatan beban aksial yang diterima kolom terkekang cincin baja.  


