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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen di laboratorium sebagai metode 
utamanya dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan untuk analisis lebih lanjut 
adalah berupa data primer yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam eksperimen yang 
dilakukan. Eksperimen pengujian dilakukan terhadap beberapa sampel silinder beton 
dan model elemen struktur kolom beton bertulang yang dikekang eksternal dengan 
memakai cincin baja. 
3.2. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian memakai beberapa tempat sesuai dengan kondisi fasilitas dan 
peralatan yang dibutuhkan saat pengujian. Adapun tempat-tempat tersebut adalah : 

1) Pemeriksaan bahan dan pembuatan benda uji silinder beton terkekang cincin 
baja dilakukan di Laboratorium Bahan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

2) Pengujian pendahuluan kuat tekan benda uji silinder beton terkekang cincin baja 
dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Universitas Diponegoro Semarang. 

3) Pengujian benda uji silinder beton terkekang cincin baja dilakukan di 
Laboratorium Struktur Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pengujian yang 
dilaksanakan adalah pembebanan uniaksial terhadap silinder beton terkekang 
cincin baja.  

4) Pembuatan dan pengujian benda uji kolom beton bertulang terkekang cincin baja 
dilakukan di Laboratorium Struktur PUSKIM (Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pemukiman), Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen 
Pekerjaan Umum, Bandung. Pengujian di PUSKIM berupa pembebanan siklik 
dengan beban aksial konstan.  

3.3. Tahapan Penelitian 
Agar tercapai tujuan penelitian yang telah dinyatakan di depan, maka dalam penelitian 
ini diajukan prosedur sebagai berikut : 

1) Studi pustaka dan pengembangan teori  



93  

Tahap ini menggali dan menajamkan konsep beton, baja, beton terkekang, 
external confinement, tegangan-regangan baik untuk beton tak terkekang 
maupun beton terkekang dan tegangan sirkumferensial. 

2) Pengintegrasian ide dan konsep  
Pada tahap ini mencoba mengintegrasikan berbagai konsep beton terkekang 
untuk mengarahkan pada konsep utama yaitu beton terkekang cincin baja 
sebagai external confinement yang diharapkan mempunyai sifat mekanik yang 
unggul pada tingkat elemen struktural, yaitu yang mempunyai daktilitas dan 
kemampuan menerima beban aksial yang tinggi. Model tersebut akan 
diaplikasikan pada kolom dasar yang selain memikul momen juga menerima 
beban aksial yang besar. Sehingga apabila terjadi gempa, kolom tersebut mampu 
berotasi dengan sudut rotasi yang besar dan menjamin bekerjanya beam sway 
mechanism. 

3) Persiapan uji eksperimen  
Tahap ini merupakan transisi dari konsep ke tahap eksperimen yang  mencakup 
uji standart untuk sampel material berdasarkan standar ASTM dan SNI yang 
digunakan pada rencana campuran (mix desain) beton, pembuatan sampel 
silinder beton terkekang cincin baja, perhitungan similaritas dan skala model 
untuk uji tingkat elemen struktural dan pembuatan model kolom beton bertulang 
terkekang cincin baja. Bahan penelitian yang digunakan adalah semen tipe PPC, 
air, agregat kasar, agregat halus, baja tulangan ulir untuk tulangan longitudinal 
kolom dan tulangan polos spiral untuk tulangan sengkang kolom, serta pipa baja 
untuk cincin baja. 

4) Uji sifat-sifat mekanik  
Tahap ini menguji sifat-sifat mekanik beton dan baja pada tingkat material 
properties. Tata-cara pengujian menggunakan standar ASTM dan SNI. 
Pengujian kuat desak digunakan untuk mengetahui pengaruh kekangan cincin 
baja terhadap peningkatan sifat mekanik beton. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah silinder beton diameter 155 mm tinggi 300 mm. External 
confinement yang dipakai berupa silinder baja yang dipotong dengan lebar 
tertentu (a) sehingga mirip cincin. Cincin baja tersebut dipasang dengan jarak 
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tertentu antar cincin (b). Jarak antar cincin baja ini diukur dari as ke as lebar 
cincin baja. Oleh karena itu dengan variabel bebas rasio volumetrik cincin baja 
akan diketahui kinerja mekanik beton terkekang cincin baja yang paling efektif. 

5) Analisis data pengujian silinder beton terkekang cincin baja 
Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kapasitas dan besaran-besaran 
mekanik silinder beton terkekang cincin baja. Analisis statistik dilakukan untuk 
menguji hipotesis bahwa terdapat perbaikan sifat mekanik. 

6) Prediksi kapasitas kolom 
Pada tahap ini dengan menggunakan data tegangan-regangan beton terkekang 
cincin baja, dapat untuk memprediksi kapasitas kolom yang ingin dicapai. 

7) Pengujian elemen struktur kolom beton bertulang terkekang cincin baja 
Model kolom beton bertulang terkekang cincin baja diuji dengan skema 
pembebanan dan test set-up sesuai dengan standar pengujian menggunakan ACI 
374.2R-13 (Guide for Testing Reinforced Concrete Structural Elements under 
Slowly Applied Simulated Seismic Loads). Pengujian pada pembebanan siklik 
akan menghasilkan data untuk menghitung nilai daktilitas dan kapasitas dukung 
elemen struktural kolom beton bertulang terkekang cincin baja. 

8) Penyimpulan dan rekomendasi  
Dalam tahap ini akan dilakukan pengintegrasian hasil penelitian ke dalam suatu 
kesimpulan dan findings, dengan luaran yaitu indeks peningkatan kekuatan 
beton terkekang, daktilitas dan kapasitas dukung kolom beton bertulang 
terkekang cincin baja. 
Secara garis besar, bagan alir proses penelitian dapat digambarkan seperti 

terlihat pada Gambar 3.1. 
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3.4. Material 
Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai pengujian dalam penelitian 
ini meliputi : 

1) Semen portland pozolan (PPC), yang memenuhi persyaratan SNI 7064:2014 
(Semen Portland Komposit). 

2) Agregat halus (pasir).  
3) Agregat kasar (kerikil) yang digunakan berupa batu pecah dengan ukuran 

maksimum 10 mm. Agregat kasar dan halus berdasarkan SNI-03-1750-1990 
(Mutu dan Cara Uji Agregat Beton). 

4) Air bersih, yang memenuhi persyaratan SNI 2847:2013 (Persyaratan Beton 
Struktural untuk Bangunan Gedung). 

5) Pipa baja dengan diameter dalam sebesar 155 mm dan ketebalan 2,4 mm. Pipa 
dipotong-potong dengan lebar tertentu dan dipasang dengan jarak tertentu, untuk 
pengujian awal silinder beton terkekang cincin baja. 

6) Pipa baja dengan diameter dalam sebesar 260 mm dan ketebalan 6,3 mm. Pipa  
dipotong-potong dengan lebar 50 mm dan dipasang dengan jarak antar cincin 80 
mm, untuk pengujian siklik kolom beton bertulang terkekang cincin baja. 

3.5. Penelitian Pendahuluan : Silinder Beton Terkekang Cincin Baja 
Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mendapatkan gambaran perilaku 
kinerja silinder beton akibat kekangan cincin baja sebagai external confinement. Pada 
penelitian pendahuluan ini diuji kuat tekan dan regangan beton untuk mengetahui sifat 
mekanik beton terkekang cincin baja dan regangan sirkumferensial-aksial cincin baja 
untuk mengetahui kontribusi cincin baja dalam mengekang beton. Pengujian 
dilaksanakan di Laboratorium Struktur UGM Yogyakarta, dengan pengujian awal 
dilakukan di Laboratorium Bahan Undip Semarang. 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. 
3.5.1. Parameter Penelitian 
Variabel penelitian yang terkait dengan pengujian silinder beton terkekang cincin baja 
ini adalah : 
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1) Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang perubah bebasnya 
ditentukan oleh peneliti. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel 
bebas adalah rasio volumetrik cincin baja.  
Rasio volumetrik cincin baja adalah volume cincin baja yang dipakai untuk 
mengekang silinder beton (kolom) dibagi dengan volume silinder beton (kolom). 

2) Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang perubahnya tergantung 
pada variabel bebas. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel terikat 
adalah tegangan dan regangan beton maupun cincin baja. 

3.5.2. Benda Uji 
Cincin baja sebagai external confinement dianggap komposit dengan betonnya, maka 
perlu disiapkan cetakan bekisting silinder beton secara khusus, seperti yang terlihat pada 
Gambar 3.2. Pada penelitian silinder beton terkekang cincin baja ini terdiri dari dua 
kelompok varian, yaitu :  
1) Kelompok I. Lebar cincin (a) yang konstan = 40 mm, variasi pada jarak antar cincin 

(b) 

  
a. Variasi Jarak Antar Cincin 

Gambar 3.2. Desain dan Cetakan Bekisting Benda Uji Silinder Beton Terkekang Cincin Baja 
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2) Kelompok II. Jarak bersih antar cincin yang konstan = 40 mm, variasi pada lebar 
cincin (a) 

  
b. Variasi Lebar Cincin 

Gambar 3.2. Desain dan Cetakan Bekisting Benda Uji Silinder Beton  
Terkekang Cincin Baja (Lanjutan) 

Varian dan jumlah benda uji yang direncanakan dalam penelitian pendahuluan 
ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Matrix Pengujian Silinder Beton Terkekang Cincin Baja 

Benda Uji Kode Benda 
Uji 

Rasio Volumetrik 
Cincin Baja ρvcb (%) 

Mutu Beton 
fc’ (MPa) 

Jumlah Benda 
Uji (buah) 

Beton tidak terkekang BTT 0 25 3 

Beton terkekang 
variasi jarak antar 

cincin baja 

BT 40/130 1,25 25 3 
BT 40/87 1,66 25 3 
BT 40/65 2,08 25 3 

Beton terkekang 
variasi lebar cincin 

baja 

BT 28/68 1,46 25 3 
BT 45/85 1,87 25 3 
BT 73/113 2,28 25 3 
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3.5.3. Instrumen dan Set-up Pengujian 
Instrumen yang diperlukan untuk pengujian silinder beton adalah Compression Testing 
Machine dengan kapasitas maksimum 2000 kN (200 ton), LVDT (Linear Variable 
Differential Transformer), strain gauge beton PL-60-11, strain gauge baja FLA-6-11  
dan data logger. 

Adapun setting pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Setting Pengujian Silinder Beton Terkekang Cincin Baja 

3.5.4. Pembuatan Benda Uji Silinder Beton Terkekang Cincin Baja 
Benda uji beton berupa silinder dengan diameter 155 mm dan tinggi 300 mm (baik yang 
tanpa maupun dengan kekangan cincin baja) disediakan untuk keperluan pengujian 
uniaksial. Jumlah benda uji untuk masing-masing pengujian adalah tiga buah. Beton 
yang dipakai mutunya normal, dibuat sesuai standar SNI 03-2834-2002 (Tata Cara 
Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal) dan dirawat setelah pengecoran sesuai 
dengan SNI 2493:2011 (Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di 
Laboratorium). 
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 Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pembuatan benda uji lebih terperinci 
diuraikan di bawah ini : 

1) Bahan-bahan yang dibutuhkan disiapkan untuk pembuatan benda uji silinder 
beton terkekang cincin baja. Bahan-bahan tersebut adalah agregat kasar, agregat 
halus, semen, strain gauge baja maupun beton dan pipa baja. 

2) Pengujian agregat dilakukan sebagai dasar untuk pembuatan rancangan campur 
beton mutu 25 MPa. 

3) Uji tarik pipa baja dilakukan untuk mengetahui mutu pipa baja yang dipakai 
untuk mengekang silinder beton. 

4) Bekisting khusus untuk silinder beton terkekang cincin baja dibuat sesuai 
Gambar 3.2. 

5) Pengecoran silinder beton dilakukan untuk silinder beton yang terkekang cincin 
baja maupun yang tidak terkekang dengan beton mutu 25 MPa. 

6) Perawatan beton dilakukan dengan perendaman maupun diangin-anginkan di 
suhu ruangan. 

7) Setelah benda uji berumur 28 hari, setiap benda uji silinder beton ditimbang dan 
diukur dimensionalnya. 

8) Sehari sebelum pengujian uniaksial, strain gauge beton dan baja dipasang di 
masing-masing benda uji silinder beton. Strain gauge beton dipasang arah 
longitudinal dan lateral di permukaan beton yang tidak terkekang cincin baja, 
sedangkan strain gauge baja juga dipasang dalam dua arah di cincin baja. 

9) Teflon disiapkan dengan memotong bentuk lingkaran diameter 155 mm. 
10) Oli/pelumas dioleskan ke dua sisi permukaan teflon. 
11) Set-up dilakukan untuk pengujian tekan uniaksial. 

3.5.5. Prosedur Pengujian Benda Uji Silinder Beton Terkekang Cincin Baja 
Prosedur pengujian kuat tekan dilaksanakan berdasarkan SNI 03-1974-1990 (Metode 
Pengujian Kuat Tekan Beton) dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Benda uji diletakkan pada mesin tekan secara sentris.  
2) Mesin tekan dijalankan dengan penambahan beban yang konstan berkisar antara 

2 sampai 4 kg/cm2 per detik. 
3) Pembebanan dilakukan sampai benda uji menjadi hancur dan mencatat beban 

maksimum yang terjadi selama pemeriksaan benda uji. 
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4) Menggunakan data logger, dicatat data nilai pemendekan beton arah 
longitudinal (aksial) yang diukur dengan LVDT maupun data regangan cincin 
baja dan beton yang diukur dengan menggunakan strain gauge untuk setiap 
setiap penambahan beban 10 kN. Data yang didapat dari pengukuran LVDT 
dalam satuan mm, sedangkan dari pengukuran strain gauge dalam besaran 
mikro regangan (µε). 

5) Kondisi benda uji pasca pengujian dicatat, beserta kerusakan yang terjadi pada 
benda uji silinder beton (baik yang tanpa maupun dengan kekangan cincin baja). 

3.5.6. Analisis Data 
Data yang dicatat pada pelaksanaan pengujian silinder beton terkekang cincin baja ini 
adalah : 

1) Besar gaya aksial 
2) Besar pemendekan beton arah aksial 
3) Regangan beton  
4) Regangan cincin baja  

Data tersebut dipakai untuk mencari tegangan yang terjadi di beton, regangan 
beton maupun regangan cincin baja. Memakai rumus-rumus persamaan tegangan beton 
dan regangan beton maupun cincin baja yang telah diuraikan di BAB 2 sub bab 2.3.1 
dan sub bab 2.3.2, maka berdasarkan analisis hasil pengujian dibuat grafik hubungan 
tegangan-regangan beton dan cincin baja baik arah aksial maupun sirkumferensial. 
Selain itu koefisien efektifitas kekangan cincin baja dan persamaan konstitutif 
peningkatan kekuatan beton terkekang dapat diperoleh dengan menggunakan hasil 
perhitungan analisis data hasil pengujian uniaksial silinder beton terkekang cincin baja 
dengan menggunakan persamaan-persamaan di BAB 2 sub bab 2.3.6. 

Kapasitas daya dukung kolom diprediksi berdasarkan grafik hubungan tegangan-
regangan beton pengujian uniaksial silinder beton. Grafik tersebut untuk membuat 
diagram interaksi P-M untuk setiap variasi pengujian. Adapun prosedur pembuatan 
diagram interaksi adalah : 
1) Membuat pemodelan grafik 

Pemodelan grafik dibuat dari grafik tegangan-regangan hasil pengujian silinder beton 
terkekang cincin baja. 
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2) Menghitung kedalaman tulangan longitudinal (di) 
Masing-masing tulangan longitudinal pada masing-masing baris diberi nomer, 
kemudian dihitung kedalamannya dihitung dari sisi tekan terluar hingga as tulangan 
longitudinal (Gambar 3.4). 

 Gambar 3.4. Penomeran dan Kedalaman Masing-masing Tulangan Longitudinal 
Kedalaman masing-masing tulangan longitudinal dapat dihitung berdasarkan 
Persamaan 3.1a sampai dengan Persamaan 3.1e :  

d1  = sb + Ø + ½ D                               (3.1a) 
d2  = ½ Dc – (1/2Dc - sb - Ø - ½ D) cos 450                            (3.1b) 
d3  = ½ Dc                                        (3.1c) 
d4  = ½ Dc + (1/2Dc - sb - Ø - ½ D) cos 450                            (3.1d) 
d5  = Dc – (sb + Øsk + ½ D)                                         (3.1e) 

dimana : 
d1, d2, d3, d4, dan d5 : kedalaman masing-masing tulangan no. 1, 2, 3, 4  

dan 5 (mm) 
sb : selimut beton (mm) 
Ø : diameter tulangan sengkang (mm) 
D : diameter tulangan longitudinal (mm) 
Dc : diameter kolom (mm) 

3) Menghitung kedalaman sumbu netral (c) 
Besar daerah kolom yang tertekan bisa dilihat dari kedalaman nilai c dihitung dari 
sisi serat tekan terluar (Gambar 3.5). Pertama kali harus ditentukan dulu besar nilai 
regangan tulangan tarik terluar (εs5).  

5 
4 4 

  3 3 
2 2 

1 

d5 
d4 

d2 
d1 

Dc  d3 450 
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 Gambar 3.5. Distribusi Regangan dan Tegangan yang Terjadi pada Kolom Tertinjau 
Nilai c bisa dihitung dengan Persamaan 3.2. 

5
5

dc
scu

cu

                                  (3.2) 

dimana :  
c :  kedalaman sumbu netral (mm) 
εcu  :   regangan beton ultimate 
εs5  :  regangan tarik tulangan longitudinal terluar 
d5 :   kedalaman tulangan longitudinal tarik terluar, dihitung dari sisi tekan 

terluar hingga as tulangan longitudinal tarik terluar (mm)   
4) Menghitung gaya tekan beton (Cc) 

Langkah-langkah untuk menghitung besar gaya tekan yang dihasilkan dari daerah 
beton yang tertekan (Cc) adalah : 
(1) Luas daerah di bawah grafik tegangan-regangan harus dibagi menjadi beberapa 

pias. Tinggi c dan εcu dibagi menjadi n pias. Pada pias ke i dan i+1 dicari besar 
masing-masing x dan fc (Gambar 3.6). 

(2) Besar nilai x masing-masing pias dihitung dari Persamaan 3.3. 
222 ii yRx                                          (3.3) 

dimana :  
xi  :   lebar daerah kolom yang tertekan pada pias ke-i  (mm) 
R  :   jari-jari kolom (mm) 

a. Penampang kolom b. Diagram regangan c. Diagram tegangan 

e Cs2 Cs3  
Ts4 Ts5  

c 

P  
Cs1 Cc 

εs1 εs2  εs3  εs4 εs5  

εcu 

d5 
d4 

d2 
d1 

    Dc 

d3 
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yi       :   kedalaman daerah kolom yang tertekan pada pias ke-i, dihitung dari garis 
pusat kolom (mm) 

 
 

Gambar 3.6. Mencari Nilai x dan fc pada Masing-masing Pias 
(3) Nilai fci dihitung dari persamaan pemodelan grafik hubungan tegangan-regangan 

saat εci . 
(4) Dicari rata-rata dari x dan fc pada pias ke-i dan ke-i+1   

2
1

5,0


 ii
i

xxx   dan  2
1

5,0



 icic

ic
fff  

(5) Besarnya nilai Cc pada pias ke-i+0,5 bisa dihitung dengan Persamaan 3.4. 
  .. 5,05,05,0 iciic fxC                  (3.4) 

dimana :  
Cc i+0,5 =    gaya tekan beton pada pias ke-i+0,5 
  =   n

c  , dengan n adalah jumlah pias pembagi  
(6) Dengan menggunakan Persamaan 3.5 dapat dihitung besar Cc yang merupakan 

jumlah kumulatif nilai Cc tiap-tiap pias dari Persamaan 3.4 di atas. 
  n

i icc CC
0 5,0                       (3.5) 

5)  Menghitung Cs dan Ts  
Gaya pada tulangan longitudinal bisa berupa gaya tekan (Cs) maupun gaya tarik (Ts), 
tergantung pada letak kedalaman tulangan longitudinal tersebut apakah didalam 
daerah tekan atau bukan. Untuk mendapatkan besar Cs dan Ts harus dicari regangan 

Cci+0,5 
yi+0,5 

c 
fci+1 

fc 

fci 

xi+1 

xi 

yi+1 
yi 

εcu 

i 
 
i+1 

g.n 
g.p 
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dan tegangan yang terjadi di masing-masing tulangan longitudinal dengan Persamaan 
3.6a sampai dengan Persamaan 3.7b. Persamaan-persamaan tersebut didasarkan dari 
Gambar 3.5. 
(1) Regangan dimasing-masing tulangan longitudinal : 

Jika   dj < c  maka  cu
j

sj c
dc  .                    (3.6a) 

Jika   dj > c  maka  cu
j

sj c
cd  .               (3.6b) 

(2) Tegangan dimasing-masing tulangan longitudinal : 
Jika   εsj < εy   maka   fsj = εsj . Es                               (3.7a) 
Jika   εsj > εy   maka   fsj = fy                            (3.7b) 
dimana :  

s
y

y E
f  dengan  Es = modulus elastisitas baja = 2.105 MPa 

(3) Besarnya nilai Cs dan Ts bisa dihitung dengan Persamaan 3.8a dan      Persamaan 
3.8b.  
Jika    dj < c  maka  Csj = Asj . fsj                          (3.8a) 
Jika    dj > c  maka  Tsj = Asj . fsj               (3.8b) 

6) Menghitung P  
Nilai gaya aksial (P) pada kolom, dihitung dari jumlah Cc pada masing-masing pias 
dan Cs atau Ts pada masing-masing tulangan longitudinal dengan menggunakan 
Persamaan 3.9. 

     n

i
sjsjci TCCP

0
5,0                                      (3.9) 

7) Menghitung M 
Persamaan 3.10 dipakai untuk mencari nilai momen pada penampang kolom 
tertinjau. Nilai M dihitung dari jumlah Cc pada masing-masing pias dan Cs atau Ts 
pada masing-masing tulangan longitudinal dikalikan titik beratnya terhadap titik 
pusat kolom. 

  
  jsj
n

i
jsjici yTyCyCM ....

0
5,05,0               (3.10) 
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Untuk Csj jika letaknya < Dc/2 maka bernilai positif dan sebaliknya, sedangkan untuk 
Tsj jika letaknya < Dc/2 maka bernilai negatif dan sebaliknya.  

8) Membuat diagram interaksi 
Untuk membuat Diagram Interaksi, nilai P dan M diplotkan dengan M sebagai absis 
dan P sebagai ordinatnya. Titik-titik penting yang ada di diagram interaksi adalah P0 
(gaya aksial sentris), nilai P dan M saat kondisi balance, dan nilai M saat kondisi 
lentur murni. 

3.6. Penelitian Kolom Beton Bertulang Terkekang Cincin Baja  
3.6.1. Parameter Penelitian 
Variabel penelitian yang terkait dengan pengujian pada tahapan ini adalah : 

1) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 
(1)  Kekangan luar dari cincin baja. 
(2)  Pembebanan aksial. 

2) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :  
(1)  Kapasitas daya dukung kolom. 
(2)  Daktilitas kolom. 
(3)  Bentuk pola hysteretic loop perilaku benda uji. 
(4)  Efek P-Δ. 

3.6.2. Benda Uji 
Varian, jumlah benda uji dan besar pembebanan yang direncanakan dalam pengujian 
kolom beton bertulang terkekang cincin baja dapat dilihat pada Tabel 3.2. Mutu beton 
yang digunakan adalah 25 MPa.  

Tabel 3.2. Spesifikasi Benda Uji Kolom Beton Bertulang Terkekang Cincin Baja 
Sifat 

Kolom 
Kode 

Benda Uji 
Pembebanan 

Aksial 
P  (kN) 

Level Rasio 
Beban Aksial 

(P/P0) 
Pembebanan 

Lateral 
Jumlah Benda Uji 

(buah) 
Kolom tak 
terkekang K0-0,4 600 0,4 siklik 1 

Kolom 
terkekang 

KT-0,4 600 0,4 siklik 1 
KT-0,6 900 0,6 siklik 1 

Jumlah total benda uji  = 3 
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Tingkat beban aksial yang diberikan dalam pengujian kolom ini diberikan dalam 
dua buah tingkat pembebanan yaitu sebesar 600 dan 900 kN. Nilai pembebanan ini 
merepresentasikan rasio pembebanan terhadap kapasitas aksial kolom sebesar berturut-
turut 0,4 P/P0 (level rasio sedang) dan 0,6 P/P0 (level rasio tinggi),  dengan nilai P0 
didasarkan pada besarnya nilai P0 kolom tidak terkekang. Rasio pembebanan terhadap 
kapasitas aksial kolom untuk benda uji kolom terkekang cincin baja didasarkan pada 
level rasio pembebanan benda uji kolom tidak terkekang. 

Pembuatan dan pengujian benda uji kolom beton bertulang terkekang cincin baja 
dilakukan di Laboratorium Struktur PUSKIM, Bandung. Model kolom beton bertulang 
dibuat dalam skala geometri 1 : 2 dan skala material 1 : 1. Jumlah benda uji untuk setiap 
variasi pengujian hanya berjumlah satu buah. Hal ini didasarkan dari ketetapan di ACI 
374.2R-13 yang memperbolehkan jumlah benda uji minimal satu buah dengan 
persyaratan bahwa benda uji harus sedekat mungkin dengan ukuran sebenarnya dalam 
praktek. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kemungkinan pengaruh ukuran. Jika 
menggunakan model yang diskala, harus cukup besar ukuran benda uji yang akan 
dibangun (skala geometri tidak boleh kurang dari 1 : 3), sehingga bisa menggunakan 
material yang sebenarnya dengan pengerjaan detailing seperti yang dipakai dalam 
konstruksi, termasuk penggunanan standar tulangan dan agregat. Urutan prosedur untuk 
mempersiapkan benda uji, pengerjaan pengecoran beton dan posisi pengecoran, harus 
mencerminkan yang digunakan dalam kondisi lapangan yang sebenarnya. 
3.6.3. Desain Kolom dan Penulangannya 
Seluruh benda uji merupakan kolom berpenampang lingkaran dengan diameter 260 mm 
dan ketinggian sebesar 1710 mm seperti yang terlihat pada Gambar 3.7. Pada kedua 
ujung kolom terdapat pondasi, yang dianggap sebagai tumpuan jepit untuk kolom 
tersebut. Seluruh daerah pengujian kolom sepanjang 1710 mm diberi cincin baja 
sebanyak 13 buah, dengan lebar 50 cm dan dipasang dengan jarak bersih antar cincin 
baja 80 cm. Oleh karena itu rasio volumetrik cincin baja dari kolom terkekang adalah : 

      0186,01710260
2603,62605013

. 241
2412

41
241

2412
41 

 



 HD

DtDna  
Pada penelitian ini kegagalan yang diharapkan adalah lelehnya tulangan 

longitudinal pada saat menerima beban aksial dan lateral dinamik sebelum mengalami 
kegagalan geser. 
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Gambar 3.7. Detail Penampang Kolom Beton Bertulang Terkekang Cincin Baja  

Detail penulangan benda uji kolom dapat dilihat pada Gambar 3.8 sampai dengan 
Gambar 3.10. 

 Gambar 3.8. Penulangan Pondasi Kolom 
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a) Potongan C – C 

Gambar 3.9. Penulangan Kolom Tak Terkekang (K0-0,4) 
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 b) Potongan D – D 
Gambar 3.9. Penulangan Kolom Tak Terkekang (K0-0,4) (Lanjutan) 
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a) Potongan E – E 

Gambar 3.10. Penulangan Kolom Terkekang Cincin Baja (KT-0,4 dan KT-0,6)  
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b) Potongan F – F 

Gambar 3.10. Penulangan Kolom Terkekang Cincin Baja (KT-0,4 dan KT-0,6)  (Lanjutan) 
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3.6.4. Instrumen dan Set-up Pengujian  
Instrumen yang diperlukan untuk pengujian kolom beton bertulang terkekang cincin 
baja meliputi : 

1) Frame baja      : 1 buah 
2) Hydraulic jack kapasitas 100 ton     :  2 buah 
3) Loadcell kapasitas 100 ton    : 2 buah 
4) Actuator beban lateral kapasitas 100 ton   : 1 buah 
5) LVDT (Linear Variable Differential Transformer) : 22 buah 
6) Strain gauge beton PL-60-11    : 18 buah 
7) Strain gauge baja YEFLA-5    : 78 buah 
8) Data logger      : 1 buah 
9) Mesin pompa      :  2 buah 
10) Layar monitor      : 1 buah 
11) Kamera       : 2 buah 
12) Kamera video      : 1 buah 
13) Waterpass       : 1 buah 
Beberapa foto instrumen untuk pengujian kolom beton terkekang cincin baja 

yang ada di Lab. Struktur PUSKIM dapat dilihat di Gambar 3.11. 

       
a) Frame Baja b) Data logger 

Gambar 3.11. Alat-alat yang Diperlukan untuk Pengujian Siklik Kolom Beton Bertulang 
Terkekang Cincin Baja yang Tersedia di Lab. Struktur PUSKIM Bandung 
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c) Hydraulic Jack dan Loadcell d) Actuator Beban Lateral 

       
e) LVDT Arah Horisontal 

(untuk mengetahui perpindahan arah lateral) 
f) LVDT Arah Vertikal 

(untuk mengetahui deformasi aksial yang 
terjadi pada kolom) 

        
g) Mesin Pompa untuk Gaya Lateral h) Mesin Pompa untuk Gaya Aksial 

 
Gambar 3.11. Alat-alat yang Diperlukan untuk Pengujian Siklik Kolom Beton Bertulang 

Terkekang Cincin Baja yang Tersedia di Lab. Struktur PUSKIM Bandung (Lanjutan)         
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      Pada saat pengujian siklik, diagram tegangan regangan kolom beton bertulang 
terkekang cincin baja pada pembebanan lateral positif dan negatif dapat dilihat pada 
Gambar 3.12 berikut ini. 

  
Gambar 3.12. Diagram Tegangan Regangan Kolom Bagian Atas 

Pada masing-masing benda uji kolom dipasang strain gauge untuk mengetahui 
besarnya perubahan regangan yang terjadi di masing-masing tulangan utama, tulangan 
sengkang, cincin baja dan beton. Posisi pemasangan pada benda uji kolom tidak 
terkekang dan kolom terkekang cincin baja dapat dilihat pada Gambar 3.13 dan Gambar 
3.14. 
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Gambar 3.13. Penomeran dan Posisi Pemasangan Strain Gauge 

untuk Benda Uji 1 : Kolom Tidak Terkekang (K0-0,4) 
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Gambar 3.14. Penomeran dan Posisi Pemasangan Strain Gauge 
untuk Benda Uji 2 dan 3 : Kolom Terkekang Cincin Baja (KT-0,4 dan KT-0,6)  
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Fungsi pemasangan strain gauge di masing-masing posisi tersebut dapat dilihat 
keterangannya di Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Keterangan untuk Posisi/Kode Strain Gauge 
Titik posisi /Kode Jenis 

strain 
gauge 

Keterangan 
K0-0,4 KT-0,4 dan KT-0,6 

SK0-A1 s.d. SK0-A8 
SK0-B1 s.d. SK0-B8 

SKT-A1 s.d. SKT-A8 
SKT-B1 s.d. SKT-B8 

 
Baja Untuk mengetahui regangan 

tulangan longitudinal 

- SKT-A9 dan SKT-B9 Baja 
Untuk mengetahui regangan 
tulangan sengkang di daerah 
yang terkekang cincin baja 

SK0-A9 dan SK0-B9 SKT-A10 dan SKT-B10 
SKT-A10 dan SKT-B10 Baja 

Untuk  mengetahui regangan 
tulangan sengkang di daerah 

yang tak terkekang cincin baja 

- SKT-A11 dan SKT-B11 
SKT-A11 dan SKT-B11 Baja Untuk mengetahui regangan 

aksial di cincin baja 

- SKT-A12 dan SKT-B12 
SKT-A12 dan SKT-B12 Baja Untuk mengetahui regangan 

circumferencial di cincin baja 

SK0-A10 dan SK0-A11 
SK0-B10 dan SK0-B11 

SKT-A13 dan SKT-A14 
SKT-B13 dan SKT-B14 Baja 

Untuk mengetahui regangan 
tulangan pada penyaluran 

tulangan di tumpuan kolom 

CK0-A1 dan CK0-B1 CKT-A1 dan CKT-B1 Beton Untuk mengetahui regangan 
aksial di beton 

CK0-A2 dan CK0-A3 
CK0-B2 dan CK0-B3 

CKT-A2 dan CKT-A3 
CKT-B2 dan CKT-B3 Beton Untuk mengetahui regangan 

circumferencial di beton 
 
LVDT dipasang untuk mengetahui besarnya perpindahan yang terjadi pada 

benda uji untuk posisi-posisi yang telah ditentukan. LVDT ditempatkan seperti terlihat 
pada Gambar 3.15. Fungsi pemasangan LVDT di masing-masing posisi tersebut dapat 
dilihat keterangannya di Tabel 3.4, sedangkan setting pengujian kolom beton bertulang 
terkekang cincin baja di Lab. Struktur PUSKIM, Bandung dapat dilihat pada Gambar 
3.16. 
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Tabel 3.4. Keterangan untuk Posisi/Kode LVDT 
Titik posisi/Kode Keterangan 

LH 2 s.d. LH 6   dan   LH 9 s.d. LH 13 Untuk mengetahui besarnya perpindahan lateral pada saat 
pengujian berlangsung 

LH 1, LH 7, LH 8 dan LH 14 Untuk kontrol, memastikan tidak ada deformasi lateral 
pada tumpuan kolom pada saat pengujian berlangsung 

LV 2, LV 3, LV 6 dan LV 7 Untuk mengetahui besarnya deformasi aksial yang terjadi 
pada ujung kolom di daerah sendi plastis 

LV 1, LV 4, LV 5 dan LV 8 Untuk kontrol, memastikan tidak ada deformasi vertikal 
pada tumpuan kolom pada saat pengujian berlangsung 

 

 
Gambar 3.15. Posisi LVDT pada Benda Uji dan Dudukan Tumpuan Jepit Benda Uji 
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Gambar 3.16. Setting Pengujian Kolom Beton Bertulang Terkekang Cincin Baja 

3.6.5. Pembuatan Benda Uji Kolom Beton Bertulang Terkekang Cincin Baja 
Pembuatan benda uji kolom dilaksanakan di Lab. Struktur PUSKIM Bandung. 
Tahapan-tahapan pembuatan benda uji  kolom lebih terperinci diuraikan di bawah ini : 

1) Bahan-bahan yang dibutuhkan disiapkan untuk pembuatan benda uji kolom 
beton bertulang terkekang cincin baja. Bahan-bahan tersebut adalah pipa baja, 
tulangan ulir D13 dan D22, tulangan polos Ø8 dan Ø10, bendrat, strain gauge 
baja maupun beton, triplex dan kayu. 

Benda uji kolom  

Hydraulic jack 
 beban aksial Load cell 

Actuator  
beban lateral 

Strong floor 

Rigid frame 
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2) Uji tarik pipa baja dan semua diameter tulangan yang dipakai dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui mutu pipa baja yang dipakai untuk mengekang silinder 
beton dan mutu baja tulangan. 

3) Bekisting khusus untuk kolom terkekang cincin baja dibuat sesuai perencanaan.  
4) Bekisting (acuan) pondasi dan kolom tanpa kekangan dibuat sesuai perencanaan. 
5) Perakitan tulangan kolom untuk setiap jenis benda uji dilakukan sesuai dengan 

gambar perencanaan. Tulangan bagian bawah sudah ditekuk sedang yang atas 
belum untuk memudahkan memasukkan rakitan tulangan kolom nanti ke dalam 
bekisting cincin baja. 

6) Strain gauge baja dipasang di setiap tulangan longitudinal maupun sengkang 
sesuai perencanaan baik untuk tulangan kolom bagian atas maupun bagian 
bawah. 

7) Rakitan tulangan dimasukkan ke dalam bekisting cincin baja. 
8) Strain gauge yang telah dipasang diperiksa satu persatu dengan menggunakan 

AVOmeter untuk memastikan strain gauge tersebut berfungsi atau tidak. 
Apabila ada strain gauge yang mati, maka segera diganti dengan strain gauge 
yang baru. 

9) Rakitan tulangan beserta bekisting cincin baja dipasang ke dalam bekisting 
pondasi atas maupun bawah. 

10) Kolom dipastikan tegak lurus dengan waterpass. 
11) Pengecoran kolom dan beberapa silinder beton dilakukan dengan beton ready 

mix mutu 25 MPa. 
12) Perawatan beton kolom (curing) dilakukan dengan cara melindunginya memakai 

karung goni lembab, untuk memastikan reaksi hidrasi senyawa semen dapat 
berlangsung secara optimal sehingga mutu beton yang diharapkan dapat 
tercapai, dan menjaga supaya tidak terjadi susut yang berlebihan pada beton 
akibat kehilangan kelembaban yang terlalu cepat atau tidak seragam, sehingga 
dapat menyebabkan retak. Silinder beton dirawat dengan cara merendamnya di 
bak perendaman. 

13) Setelah kolom berumur 21 hari, bekisting dilepas dan strain gauge beton 
dipasang di permukaan kolom yang tidak terkekang baik di kolom bagian atas 
maupun bawah, sedangkan strain gauge baja dipasang di cincin baja. 
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14) Set-up dilakukan untuk pengujian siklik. 
3.6.6. Prosedur Pengujian 
Standar pengujian menggunakan ACI 374.2R-13-Guide for Testing Reinforced 
Concrete Structural Elements under Slowly Applied Simulated Seismic Loads 
(American Concrete Institute, 2013).  

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut : 
1) Benda uji diletakkan pada rigid frame seperti pada Gambar 3.16. 
2) LVDT di-setting sesuai posisi yang telah ditetapkan dalam gambar perencanaan 

pengujian. 
3) Loadcell, actuator, strain gauge dan LVDT dihubungkan ke data logger dengan 

kabel-kabel untuk merekam data pembebanan, regangan dan deformasi yang 
terjadi selama pengujian siklik berlangsung. 

4) Skema pola pembebanan dibuat berdasarkan ACI 374.2R-13 seperti yang telah 
diuraikan di BAB 2 sub bab 2.3.7. 

5) Strain gauge diperiksa satu persatu dengan menggunakan AVOmeter untuk 
memastikan strain gauge tersebut berfungsi atau tidak. Apabila ada strain gauge 
yang mati, maka dicatat posisi strain gauge yang mati tersebut. 

6) LVDT yang dipakai untuk mengukur defleksi lateral maupun aksial dan strain 
gauge untuk mengukur regangan pada beton, tulangan longitudinal, tulangan 
transversal maupun cincin baja, harus dalam posisi nol saat terbaca data logger 
sebelum dimulai pengujian. 

7) Beban aksial konstan diberikan terlebih dahulu sesuai dengan level rasio beban 
aksial yang telah ditentukan, dengan menggunakan 2 buah hydraulic jack 
kapasitas total 200 tonf yang dipasang pada bagian atas. Loadcell dipasang pada 
kedua hydraulic jack tersebut untuk mencatat besarnya beban aksial yang 
diberikan. 

8) Setelah beban aksial mencapai besar yang telah ditentukan maka pengujian 
siklik dimulai. 

9) Beban lateral diberikan dalam mode kontrol deformasi (deformation-controlled 
mode). Beban lateral diberikan dengan menggunakan aktuator hidrolik  
kapasitas 100 tonf yang dipasang sedemikian rupa sehingga menghasilkan beban 
lateral pada ujung atas kolom serta momen pada ujung atas dan bawah kolom. 



123  

10) Beban lateral diberikan mengikuti pola pembebanan yang telah ditentukan. Satu 
drift ratio terdiri dari dua buah siklus. Satu siklus terdiri dari dua buah arah 
pembebanan yaitu pembebanan arah positif dan negatif. 

11)  Data yang banyak diperlukan agar grafiknya nanti smooth. Oleh karena itu pada 
satu arah pembebanan dari posisi gaya lateral nol hingga puncak dibagi menjadi 
lima buah data. 

12) Beban lateral pertama yang diberikan adalah beban lateral positif yang 
mendorong benda uji kolom. 

13) Beban lateral diberikan perlahan-lahan sesuai dengan kontrol deformasi pada 
puncak kolom. 

14) Setiap tercapai puncak di pola pembebanan, pengujian dihentikan sementara 
untuk memberi waktu mencatat dan memotret setiap kejadian dan deformasi 
yang terjadi di kolom. 

15) Pengujian dilaksanakan hingga melampaui tingkat peluruhan kekuatan 20% atau 
setidaknya 50% titik peluruhan kekuatan, tetapi sebaiknya lebih untuk menilai 
kinerja selama keruntuhan. Pada saat siklus terakhir ketika pengujian akan 
dihentikan, secara kuantitatif ada persyaratan kehandalan yang harus dipenuhi, 
yaitu kekuatan, energi disipasi dan kekakuan. Secara kualitatif bentuk pola 
hysteresis dapat dijadikan acuan untuk menghentikan pengujian siklik. 

16) Silinder beton sebagai kontrol mutu beton kolom diuji tekan pada hari yang 
sama dengan pengujian siklik kolom beton bertulang terkekang cincin baja. 

3.6.7. Analisis Data 
Instrument dan akuisisi data merupakan komponen penting dari pengumpulan data. 
Data tersebut harus dilengkapi dengan pengamatan yang dilakukan selama tahap-tahap 
yang berbeda dari pengujian, untuk menilai secara lebih baik progress dari kerusakan 
dan kinerja benda uji kolom secara keseluruhan. Fitur umum (aspek yang menonjaol) 
dari kinerja spesimen harus diamati dan dicatat selama tes.  

Data yang diperoleh dari pengujian kolom beton bertulang terkekang cincin baja 
meliputi : 

1) Nilai gaya dan deformasi pada setiap puncak siklus pembebanan, baik dalam 
arah positif maupun negatif (berdasarkan pengukuran loadcell dan LVDT). 
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2) Gaya, deformasi dan regangan beton yang sesuai pada awal retak beton, 
terkelupasnya selimut beton, dan hancurnya beton, serta setiap perubahan yang 
signifikan dalam kinerja spesimen (berdasarkan pengukuran loadcell, LVDT dan 
strain gauges beton). 

3) Gaya dan deformasi yang sesuai pada leleh pertama kali, tekuk, dan patahnya 
penulangan longitudinal dan transversal, dan kemungkinan terjadi potensi slip 
pada tulangan (berdasarkan pengukuran loadcell, LVDT dan strain gauges baja). 
Data tersebut di atas diolah untuk mendapatkan banyak informasi tentang 

perilaku kolom saat pengujian siklik dengan memakai rumus-rumus persamaan untuk 
mencari daktilitas dan disipasi energi di BAB 2 sub bab 2.3.8. Tingkat kinerja struktural 
kolom terkekang cincin baja dapat diketahui dengan menggunakan ASCE/SEI 41 (BAB 
2 sub bab 2.3.10). 


