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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam Cincin

Api Pasifik. Cincin Api Pasifik adalah serangkaian gunung berapi yang berada di

Samudera Pasifik, menjadikan negara-negara yang berada di lingkaran ini Negara

dengan rawan gempa dan letusan Gunung Api. Banyak negara lain yang juga

bagian dari Cincin Api Pasifik ini mengalami gempa dengan skala yang sama

besarnya dengan di Indonesia. Akibat dari gempa tersebut, banyak bangunan di

Indonesia mengalami kerusakan bahkan keruntuhan yang merugikan banyak

pihak. Untuk menyesuaikan keadaan di Indonesia bangunan-bangunan yang ada

di sini saat perencanaan harus memperhitungkan aspek-aspek kegempaan, selain

juga aspek-aspek kegempaan beban-beban lain yang akan bekerja pun harus

direncanakan. Perencanaan tersebut mengacu kepada SNI 1726:2019 yang

mengatur mengenai Peraturan Gempa di Indonesia.

Gempa bisa muncul secara tidak terduga, besarannya pun tidak bisa di

prediksi. Kerusakan yang kecil maupun besar bisa terjadi kapan saja, bahkan

hingga terjadi Tsunami. Untuk mengatasi kerusakan bangunan yang ada, maka di

usulkannya membangun bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa ini di

definisikan sebagai bangunan yang mampu menahan beban gempa rencana tanpa

adanya kerusakan yang berlebih atau juga bangunan tidak akan mengalami

keruntuhan akibat gempa tersebut. Bangunan tahan gempa ada 2 (dua) tipe yaitu

(1) bangunan tahan gempa konvesional yang mengandalkan kekuatan bahan

bangunannya yaitu elastic (kaku) dan sifat liat (daktil), sifat kaku dimiliki oleh

bahan dari beton dan pasangan batu, sedangkan sifat liat dimiliki oleh logam,

kayu, dan bambu, (2) bangunan dengan isolator dasar (base isolator). Base

Isolator merupakan bahan yang terbuat dari karet dan baja lunak yang

ditempatkan di antara fondasi (sub structure) dan sloof/kolom (super structure)

yang berfungsi mereduksi/mengurangi energi gempa/percepatan tanah dasar ke
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bangunan sehingga sifat merusak dari gempa dapat di minimalkan ( I ketut

Sulendra,2011). Peredam atau juga Isolator yang dipasang di satu bangunan bisa

dilihat pada Gambar 1.1 yang terbagi menjadi beberapa jenis.

Lahan untuk membangun sebuah gedung juga semakin sedikit, selain

untuk kemajuan infrastruktur, keadaan lingkungan sosial pun perlu diperhatikan.

Pembangunan gedung bertingkat yang hanya di fokuskan untuk satu fungsi

bangunan cukup membuat sulit di aspek lingkungan. Maka, pemanfaatan satu

gedung menjadi dua tempat yang berbeda bisa menjadi solusi dari masalah di atas.

Bangunan yang digunakan harus dipastikan aman, efisien, dan ekonomis. Untuk

permasalahan ini muncul solusi untuk penggunaan Isolasi Dasar atau juga Isolator

yang dipasang di setiap kolom luar saja, selain itu pemasangan diantara lantai pun

bisa menjadi solusi yang dipertimbangkan. Pemasangan peredam pada sebuah

struktur bisa meredam setengah gaya gempa, juga bisa menurunkan nilai geser

dasar bangunan dan simpangan antar lantai bangunan tersebut. Pemasangan

Isolasi dasar di beberapa titik diantara lantai bangunan juga bisa menekan

pengeluaran sebuah proyek saat menggunakan sistem tersebut, karena jumlah

yang lebih sedikit daripada pemasangan di dasar.

Gambar 1. 1 Perletakan Isolasi Dasar pada Setiap Kolom

(Sumber: Prabesh Thapa,2015)
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan

dianalisis yaitu membandingkan hasil respons struktur saat isolator ditempatkan

di beberapa tempat yang berbeda dengan satu gedung yang sama dan menentukan

penempatan isolasi dasar sesuai dengan kebutuhannya.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Gedung termasuk kategori beraturan dan terletak pada kelas Tanah Sedang di

Kota bandung dengan sistem struktur SRPMK, dimana koefisien modifikasi

respons (R) = 8 dan faktor keutamaan gempa (Ie) = 1,0.

b. Tinggi lantai dasar hingga atap adalah 4m.

c. Properties material yang digunakan untuk isolasi dasarnya adalah tipe High

Damping Rubber Bearing dengan dimensi masing masing menyesuaikan

dengan dimensi kolom.

d. Analisis struktur ditinjau dalam bentuk model 3 dimensi menggunakan

software ETABS.

e. Respon Struktur yang akan dibandingkan adalah periode/waktu getar alami

struktur, gaya geser dasar (base shear), simpangan antar lantai (interstory

drift), Pengaruh P-delta, modal partisipasi massa (modal participating mass

ratios),level/ tingkat kinerja struktur, dan ketidakberaturan struktur.

1.4. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah

yang ada, yaitu membandingkan hasil respons struktur saat isolator ditempatkan

di beberapa tempat yang berbeda dengan satu gedung yang sama dan memilih

penempatan mana yang paling baik.
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1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini berisi enam bab yang berisi

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pemodelan struktur dan hasil

penelitian, pembahasan serta kesimpulan.

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, rumusan masalah,

ruang lingkup kegiatan, tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang berisi tentang uraian sistematis dari

teori, temuan dan bahan lain yang diperoleh dari sumber pustaka yang dijadikan

landasan untuk melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, yang berisi tentang

metodologi/ perancangan penelitian serta pemodelan Struktur.

BAB IV ANALISA, bab yang berisi mengenai analisis atau hasil

pemodelan struktur.

BAB V PENUTUP, berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil analisis yang

sebelumnya dilakukan.


