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TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang isolasi dasar, 

prinsip sistem isolasi dasar, manfaat sistem isolasi dasar, jenis-jenis isolasi dasar, 

perletakan isolasi dasar dan penelitian-penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai 

hal tersebut diatas akan diuraikan berikut ini. 

2.1 Tinjauan Umum 

Gaya gempa akan menyerang titik-titik lemah pada struktur yang 

kekuatannya tidak memadai dan akan menyebabkan keruntuhan, baik dalam arah 

horizontal maupun vertikal (Muto, 1987) dalam Widodo (l997a). Dari sekian 

banyak kerusakan struktur akibat gempa, yang sangat berpengaruh adalah 

simpangan antar tingkat pada struktur yang ditinjau. Hal ini erat hubungannya 

dengan prinsip perancangan struktur tahan gempa yaitu pengendalian simpangan, 

baik simpangan antar tingkat maupun simpangan relatif 

Gempa dengan frekuensi yang lebih tinggi akan mengakibatkan 

simpangan yang lebih kecil daripada gempa dengan frekuensi yang lebih rendah. 

Kandungan frekuensi pada gempa bumi dinyatakan dalam rasio antara percepatan 

tanah maksimum dengan kecepatan tanah maksimum, yang dikenal dengan AIV 

rasio. Berdasarkan data yang dikumpulkan bahwa suatu gempa yang mempunyai 

frekuensi tinggi (yaitu gempa bwni yang garis asselogram tiap detiknya 
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memotong sumbu waktu dengan jumlah yang banyak) umumnya mempunyai 

A/V rasio yang besar. Sebaliknya gempa bumi yang kandungan frekuensinya 

relatif rendah umumnya mempunyai NV rasio yang kecil, hal ini dikemukakan 

Tso dkk (1992) dalam Widodo (1997a). 

Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh bencana alam terutama gempa 

bumi merupakan suatu pelajaran sekaligus suatu tantangan. Perkembangan 

teknologi anti gempa telah memunculkan metode-metode bam. Metode yang 

sedang dan terns berkembang belakangan ini adalah sistem yang dipasang pada 

dasar bangunan maka sistem ini disebut isolasi dasar (based isolation). 

Perlindungan bangunan terhadap getaran gempa dapat ditempuh dengan 

pengurangan getaran gempa bumi ke arah horisontal oleh suatu sistem sehingga 

memungkinkan bangunan untuk bergerak bebas saat berlangsung gempa bumi 

tanpa tertahan oleh pondasi (Oerip dan Krishna, 1994). Salah satu cara 

pengurangan getaran tersebut dengan menggunakan isolasi dasar (based isolation) 

dan high dumping rubber bearings merupakan salah satu sistem based isolation 

yang ada. Contoh perletakan isolasi dasar pada ban~n terlihat pada Gambar 

2.1. 
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Gambar 2.1 Perletakan isolasi dasar pada bangunan. (www.Takenaka.co.lp,
 

opened on June 20, 2002).
 

Perlindungan bangunan dengan manggunakan sistem isolasi dasar dinilai 

lebih unggul dari pada melalui peningkatan struktur bangunan (eara konvensional) 

karena sistem tersebut sekaligus dapat melindungi seluruh isi bangunan. 

2.2 Prinsip Sistem Isolasi Dasar (Based Isolation) 

Sistem isolasi dasar menggunakan material khusus peredam getaran 

(seismic isolator) yang terletak diantara bangunan dengan pondasi dasar untuk 

meneegah getaran gempa langsung mengenai struktur. Tujuannya untuk 

memperbesar waktu getar alami struktur (1) akibat gempa, sehingga beban gempa 

yang mengenai struktur menjadi lebih keeil dan tidak membahayakan struktur 

beserta isinya (Tjokrodimuljo, 1993). 
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IRespon maksimum suatu struktur teIjadi bila waktu getar alami struktur	 I 

I 

rendah (dibawah 1 detik). Dengan demikian jika struktur mempunyai waktur getar 

alami lebih dari 1 detik maka respons struktur akan mengecil. Untuk jelasnya 

dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Hubungan waktu getar alami struktur dan respon maksimum 

(Tjokrodimuljo, 1993) 

2.3 Manfaat Sistem Based Isolation 

Banyak keuntungan yang didapat dari penggunaan based ;solar;on pada 

bangunan gedung, antara lain adalah : 

1.	 Kemampuan menahan beban bangunan dan meneruskan defleksi 

horizontal relatif terhadap bumi/tanah (BPPP, 1997), 

2.	 mempunyai tenaga pemulihan untuk mengembalikan bangunan pada 

posisi semula relatifterhadap bumi/tanah (BPPP, 1997), 

~ .. 
i 
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3. mempunyai kemampuan meredam untuk mengurangi akselerasi 

defleksi horisontal relatif terhadap tanah, sehingga dapat mencegah 

struktur rusak maupun runtuhjika terkena gempa (BPPP, 1997), 

4.	 penggunaan base isolation sangat fleksibel karena sistem ini dapat 

digunakan pada bangunan baru maupun bangunan lama (Lin, 1997), 

5.	 urnur kerja based isolation relatif panjang yakni berkisar 70 - 100 

tahun, lebih lama dari urnlir bangunan itu sendiri (Lin, 1997), dan 

6.	 biayanya relatif ekonomis, karena : 

a.	 untuk bangunan barn penambahan sekitar 2,5% - 4 % dari total 

biaya, (dibanding dengan penambahan biaya yang menggunakan 

konstruksi baja sebesar 20% - 30%) (Siswantoro dan 

Bhuana,1994), 

b.	 pada bangunan lama yang direlrojilting, biaya penambahan base 

isolation sebesar 2% - 4% dari total biaya rehabilitasi (seismic 

rehabilitation) (Kelly, 1997), dan 

c.	 jika bangunan terkena gempa maka biaya perbaikan strukur setelah 

gempa (post earthquake repair COSl) akan lebih kecil dibanding 

bangunan konvensional (Kelly, 1997). 

2.4 Jenis-jenis Based Isolation 

Berdasarkan dari bahan pembuatnya, isolasi dasar dapat dibagi menjadi 

dua macam, yaitu isolasi dasar yang menggunakan bahan karet sebagai isolator 

(rubber type seismic isolation} dan yang menggunakan material selain karet 
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sebagai isolatornya (nonrubber type setsmic .tsolattan), sepetti yang akan 

dijelaskan berikut ini. 

2.4.1 Rubber Type Seismic Isolation 

Bantalan karet ini terbuat dari lembaran-lembaran karet yang yang 

Qi,n.llkanisasi dan direkatkan pada plat-plat baja secara berselang-seling. 

Kegunaan dati plat baja tersebut untuk meningkatkan kekakuan karet kearah 

vertikal sehingga karet tidak meq.gembung kesamping karena beban bangunan. 

Karet yang digunakan adalah karet alam Hevea (Indonesia adalah 

produsen terbesar kedua di dunia untuk jenis karet ini) yang teI'kenal memiliki 

sifat elastis paling unggul dati semua jenis karet yang ada pada saat ini. Sifat ini 

sangat diperlukan untuk memberikan respon elastis kearah horisontafyang berarti 

dapat mengikuti pergerakan horisontal permukaan bumi ketika gempa tektonik 

terjadi dan pada akhimya berangsur-angsur kembali kedudukan semula. Menurut 

hasil pe1telitifln, sifat yang dimiliki bantalan karet ini mampu meredam sekurang

kurangnya 70% aksd~rasi oi puncak bangunan (nppp, 1997). Umur .... . 

penggunaannya dapat bertahan sampai 50 tahun, terbukti pada sebuah bangunan 

di Inggris yang telah tcrpasang sccara utuh selama 50 ta"kutl. Selaill itu, 

penggunaan karet sebagai isolator dikarenakan kapasitas kemampuan 3llnpan 

energi yang dimiliki karet sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari baja, lihat pada 

Tabel2.1. 
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Tabel 2.1. Kapasitas Simpan Energi dari Beberapa Bahan 

Bahan Joule/kg 

Karet alam tervulkanis 44.800 

Kayu Hickory 365 

Pegas baja 284 

Rol alumunimn 

--

22,6 

Phosphorbronze 12,2 

Baja sangat lunak 9,18 

Besi tuang 1,11 

I 

I 

i 

Macam-macam isolasi dasar dengan isolator bantalan karet yang banyak 

digunakan adalah Laminated Rubber Lead Containing Bearing dan High 

Dumping Rubber Bearing seperti yang dijelaskan sebagai berikut ini. 

a. Laminated Rubber Lead Containing bearing (Lead Rubber Bearing -LRE) 

Pada redaman jenis ini terdapat timah hitam (lead) yang dipasang pada 

sumbu bantalan karet, dibagian atas dan bawah diberi lempengan plat baja. 

Tiniah hitam digunakan untuk menyerap energi dari gempa dan untuk menahan 

beban angin sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Komposisi Rubber Bearing (v,rww.Takenaka.co.jp, opened 

on June 20,2002) 

b. High Damping Rubber Bearing (Multi Rubber Bearing -MRB) 

Pada dasamya jenis alat isolasi dasar ini sama dengan LRB hanya saja 

disini propertis dari karet telah dimodifikasi agar dapat memberi kemampuan 

redaman yang lebih tinggi dan mampu untuk menyerap energi gempa bumi 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4. 

Gambar 2.4. High Damping Rubber Bearing (www.Takenaka.co.jp. 

opened on June 20, 2002) 
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2.4.2. Non-Rubber Type Seismic Isolation 

Non-Rubber Type Seismic Isolation yang paling banyak dikenal antara lain 

lead extrusion damper, roller bearings dan sliding bearings. Yang paling banyak 

digunakan adalah lead extrusion damper, dan untuk dua model lainnya masih 

dalam tahap percobaan. 

2.5 Proses Pembuatan Isolasi Dasar Bantalan Karet 

Bantalan karet untuk isolasi gempa terdiri dari lapisan karet yang dibatasi 

oleh lempeng logam baja, yang terekat kuat untuk memberi kekakuan vertikal dan 

kelenturan horizontal. Kekakuan vertikal pada isolasi karet diperlukan untuk 

menopang berat bangunan diatasnya. Sedangkan ke1enturan horizontal diperlukan 

untuk mengubah goncangan horizontal dan gaya gempa bumi menjadi gerakan 

terkendali (Kompas, 10 Agustus 2002). 

Pembuatannya meliputi proses pencampuran karet dengan belerang dan karbon 

hitam agar tahan lama. Lapisan karet kemudian disusun berselang-seling dengan 

lempengan baja. Selain itu, bagian atas dan bawahnya ditutup dengan lempeng 

baja yang tebaL Tahap selanjutnya adalah proses vulkanisasi molekul karet 

sehingga teIjadi ikatan antar molekul melalui belerang sebagai "jembatan" dan 

menguatkan ikatan antara logam dan karet. Proses ini dilakukan dengan cetakan 

baja dan dipanaskan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius secara bertingkat. 

2.6 Perletakan Isolasi Dasar 

Perletakan isolasi dasar sebaiknya serendah mungkin agar dapat 

melindungi struktur sebanyak mungkin. Pertimbangan biaya dan praktis juga 

1,1 
.1 
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mempengaruhi pemilihan lokasi perletakan isolator dasar ini. Pada bangunan, 

pemilihan perletakan lebih baik terletak pada lantai dasar (ground level) dibawah 

basement (Mayes, 1984). 

2.7 Penelitian Terdabulu 

Penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustaka penelitian-penelitian 

yang pemah dilakukan yang berkaitan dengan sistem kontrol (seismic control), 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paldi dan Hakim, Khoir dan Arifin, Prasetyo 

dan Anninta, Respati dan Soewendo serta Nugroho dan Budiyanto. 

1. Pencltian Paldi dan Hakim (2000) 

Topik yang diambil peneliti ini adalah "Performasi Bantalan Karet sebagai 

Salah Satu Jenis Redaman Pasifuntuk Gedung Tahan Gempa" dengan mengambil 

contoh bantalan karet lead rubber bearing sebagai benda penelitian. Pada 

penelitian tersebut membuktikan bahwa bantalan karet dapat mengurangi 

simpangan dengan membandingkan perilaku struktur yang menggunakan alat 

isolasi dasar dengan struktur yang tidak memakai isolasi dasar. Oleh sebab itu, 

Penulis mencoba jenis bantalan karet lain (high dumping rubber bearing) untuk 

dianalisis. Hal ini belum pemah menjadi obyek penelitian dalam penyusunan 

tugas akhir di UIl. 

2. Penelitian Kboir dan Ariffln (2000) 

Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Perubahan 

Kekakuan Kolom Secara Serentak Terhadap Simpangan, Gaya Geser Dasar dan 

Momen Guling pada Gedung Bertingkat Lima dengan Beban Gempa Berupa Time 

History". 

1\ 
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Hasil yang didapat pada penelitian tersebut adalah bahwa kapasitas gaya 

geser dan momen guling yang teIjadi akibat pembebanan dinamik time history 

tidak berbanding lurus dengan besamya kekakuan tingkat. Hasil tersebut tidak 

seperti pada pembebanan dengan menggunakan desain spektra dan statik ekivalen 

yang mana hasilnya akan berbanding lurus dengan perubahan kekakuan tigkat. 

3. Penelitian Prasetyo dan Arminta (2000) 

Kedua peneliti diatas mengambil topik bahasan mengenai "Respon 

Seismik Struktur Beton Bertingkat Banyak akibat beban Gempa".Dalam 

penelitian ini mencoba meninjau pengaruh kandungan frekuensi terhadap respon 

stuktur, diperoleh hasil bahwa apabila frekunsi gempa mendekati frekunsi struktur 

cenderung terjadi resonansi. Efek frekuensi akan melemah untuk beban yang jauh 

dengan frekuensi struktur. Respon struktur akibat beban gempa dengan frekuensi 

tinggi relatif lebih kecil dibandingkan dengan gempa dengan frekuensi lebih 

rendah. Beban gempa yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa getaran

getaral1 gempa berupa time hlstmy. 

4. Penelitian Respati dan Soewendo (2001) 

Penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti ini mengambil topik 

"Pengaruh Variasi Massa Tingkat Terhadap Simpangan, Gaya Geser Dasar dan 

Momen Guling pada Bangunan Bertingkat Lima Akibat Riwayat Waktu 

Goyangan Gempa El Centro". Penelitian ini membuktikan semakin kecil massa 

lantai teratas semakin kecil pula simpangan, gaya geser dasar dan momen guling 

pada suatu struktur danpola pembebanan yang berbentuk kerucut (massa lantai 

bawah sampai massa lantai atas semakin mengecil) lebih tahan gempa. 

i\ 
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5. Penelitian Nugroho dan Budiyanto (2002) 

Penelitian yang dilakukan kedua peneliti ini adalah memvariasikan 

kekakuan base isolation untuk mencari simpangan relatif, simpangan antar 

tingkat, gaya geser dasar dan momen guling kemudian dibandingkan dengan 

bangunan tanpa base isolation untuk mencari nilai kekakuan isolasi dasar yang 

efektif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah nilai reduksi yang paling optimal 

terjadi pada variasi kekakuan 100%. 

2.8 Keaslian Penelitian 

Dari penelitian-penelitan yang pemah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kandungan frekuensi berpengaruh terhadap respon struktur dan penggunaan beban 

gempa uutuk sistem isolasi dasar hanya memakai beban gempa berupa time 

history Elcentro. Pada penelitian ini penulis mencoba uutuk mencari nilai variasi 

kekakuan yang efektif berdasarkan eksitasi gempa yang berbeda, yang belum 

pemah dilakukan sebelumnya. Saran yang diberikan dari penelitian terdahulu 

uutuk penelitian ini adalah menggunakan beban gempa time history Bucharest dan 

Koyna kemudian dicari nilai variasi kekakuan isolasi dasar yang paling efektif 


