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BABll 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka berisi tentang masalah umum base isolation. prinsip sistem 

base isolation, manfaat base isolation, jenis-jenis base isolation, sistem rubber 

bearing untuk base isolation dan penelitian terdahulu sebagaimana yang akan 

dijelaskan sebagai berikut ini. 

2.1 Umum 

Perkembangan teknologi anti gempa telah memunculkan metode-metode 

bam. Metode yang sedang dan terus berkembang belakangan ini adalah sistem 

kontrol gempa (seismic control) pada struktur. Jika sistem isolasi gempa dipasang 

pada dasar bangunan maka sistem ini disebut isolasi dasar (base isolation). 

Perhndungan bangunan terhadap geniran gempa dapat ditempUll dengan 

pengurangan getaran gempa bumi ke arab 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 (base isolation) 

dan high dumping rubber bearings merupakan salah satu base isolation yang ada. 

Contoh perletakan isolasi dasar pada bangunan terlihat pada Gambar 2.1. 
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Kolom 

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

opened at February 20, 2002). 

Perlindungan bangunan dengan manggunakan sistem isolasi dasar dinilai 

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

karena sistem tersebut sekaligus dapat melindungi seluruh isi bangunan. 

2.2 Prinsip Sistem Base Isolation 

Sistem isolasi dasar menggunakan material khusus peredam getaran 

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

mencegah getaran gempa langsung mengenai struktur. Tujuannya untuk 

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

yang mengenai struktur menjadi lebih kecil dan tidak membahayakan struktur 

beserta isinya (Tjokrodimuljo, 1993). 
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Respon maksimum suatu struktur terjadi bila waktu getar alami struktur 

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

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

dilihat pada Gambar 2.2. 

Sebenarnya 

..........................

Peraturan gempa /' ,.",..,\ 

RESPON 1/
MAKSIMUM . 

.	 . 

I , ,	 ~WAKTU 

o 0,5 1,0	 detik 

Gambar 2.2. Hubungan waktu getar alami struktur dan respon maksimum
 

(Tjokrodimuljo, 1993)
 

I
I; 

2;;3 ManE.at Sistem Base isolation	 
I; 

Banyak keuntungan yang cukup signifikan yang didapat dari penggunaan 

base isolation pada gedung. Beberapa keuntungan yang didapat dari penggunaan 

isolasi dasar pada bangunan antara lain seperti yang dijelaskan berikut ini. 

1.	 Mampu menahan beban bangunan dan meneruskan defleksi horisontal 

relatif terhadap bumi/tanah. 

2.	 Mempunyai tenaga pemulihan untuk mengembalikan bangunan pada 

posisi semula relatif terhadap bumi/tanah. 
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3. Mernpunyai kemampuan meredam untuk mengurangi akselerasi 

defleksi horisontal relatif terhadap tanah, sehingga dapat mencegah 

struktur rusak maupun runtuhjika terkena gempa. 

4.	 Penggunaan base isolation sangat fleksibel karena sistem ini dapat 

digunakan pada bangunan barn maupun bangunan lama. 

S.	 Base isolation dapat digunakan sampai umur 60 - 100 tahun. lebih 

lama dati umur bangunan itu sendiri (BPPP, 1997). 

6.	 Biayanya relatif ekonomis : 

a.	 untuk bangunan bam 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 diretrofitting. biaya penambahan base 

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

rehabilitation)(Kelly, 1997), 

e.	 jika bangunan terkena gempa maka biaya perbaikan strukur setelah 

gempa (post earthquake repair cost) akan lebih keeil dibanding 

2.4 Jenis-jenis Isolasi Dasar (Base 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 isolatomya (nonrubber type seismic isolatian), seperti yang akan 

dijelaskan berikut ini. 

2.4.1 Rubber Type Seismic Isolation 

Isolasi dasar ini terbuat dari lembaran~lembaran vulkanisan karet yang 

direkatkan pada plat~plat baja secara berselang-seling. Kegunaan dari plat baja 

tersebut untuk meningkatkan kekakuan karet kearah vertikal sehingga karet tidak 

mengembung kesamping karena beban bangunan. 

Karet yang digunakan adalah karet alaIP Hevea (Indonesia adalah 

produsen terbesar kedua di dunia untuk jenis karet ini) yang terkenal memiliki 

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

sangat diperlukan untuk memberikan respon elastis kearah horisontal yang berarti 

dapat mengikuti pergerakan horisontal pennukaan bumi ketika gempa tektonik 

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

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

kurangnya 70% akselerasi di puncak bangunan (BPPP, 1997). Umur 

penggunaannya oapat beI'Uihan sampai 50 tanun. terbUktt paoa seouan bangunan 

di Inggris yang telah terpasang secara utuh selama 50 tahun. Selain itu. 

penggunaan karet sebagai isolator dikarenakan kapasitas kemampuan simpan 

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 Joulelkg 

Karet alam tervulkanis 44.800 

Kayu Hickory 365 

Pegas baja 284 

Rol alumunium 22.6 

Phosphorbronze 12,2 

Baja sangat lunak 
....._ ......~ ___._ .....·,.~.................... , .... u •• _ ............_~ ......'-'-"'""_~_. 

Besi tuang 
--

9,18 

1,11 

! 

t 
I 

.
 

Macam-macam isolasi dasar dengan isolator bantalan karet yang banyak 

digunakan adalah Laminated Rubber Lead Containing Bedring dan High 

Dumping Rubber Bearing seperti yang dijelaskan sebagai berikut ini. 

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

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

sumbu bantalan karet. dibagian atas dan ba.wah diberi lempengan plat baja. Timah 

hitam digunakan untuk menyerap energi dari gempa dan untuk menahan beban 

angin ~ebagaimana terlihat pada gambar 2.4. 

1
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Gambar 2.3. Kornposisi Rubber Bearing ()Y\YY'/J:~1!~sm;,lls1L9J;:.iD,opened at 

February 20,2002) I 
i 

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

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

disini propertis dari karet telah dirnodifikasi agar dapat rnernberi kernarnpuan 

redaman yang lebih tinggi dan mampu wltuk menyerap energi gempa bumi 

sebagairnana terlihat pada garnbar 2.5. 

Gambar 2.4. High Damping Rubber Bearing (YY~~~Y{..Tf.il\~.mLh:{LgQjp, 

opened at February 20, 2002) 
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2.4.2. Non-Rubber Type Seismic Isolation 

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

lead sxtrusion damper~ roller bearings dan sliding bearings. Yang paling banyak 

digunakan adalah lead extrusion damper, dan untuk dua modellainnya masih 

dalam tahap percobaan. 

2.5. Perletakan Isolator Dasar 

Perletakan isolasi dasar sebaiknya serendah mungkin agar dapat 

melindungi struktur sebanyak mungkin. Pertimbangan biaya dan praktis juga 

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

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

basement (Mayes, 1984). 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sistem kontrol (seismic 

control) ini, digunakan juga sebagai tinjauan pustaka dari penelitian ini, yaitu 

dapat dihnat sebagal benkut 

1. Penelitian Mansyur (2000) 

Penelitian ini mengambil topik "Penempatan Efektif Redaman Ganda 

Dntuk Mengurangi Simpangan Pada Bangunan Tingkat Tinggi". Pada penelitian 

inim, dicoba 15 variasi perletakan ganda, redaman berupa Magnetorheloical 

Damper. 
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ini, dicoba 15 variasi perletakan ganda, redaman berupa Magnetorheloical 

Damper. 

Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan MR damper simpangan 

yang terjadi dapat dikurangi, sehingga dapat mencegah terjadinya structural 

pounding, dan dati basil penelitian diperoleh perletakan MR damper yang paling 

efektifpada tingkat ke tiga dan ke lima. 

2. Peneltian Paldi dan Hakim (2000) 

Topik yang diambil ini adalah "Performasi Bantalan Karet sebagai Salah 

Satu Jenis Redaman Pasif untuk 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 akbiI di un. 

3. Penelitian Khoir dan Ariffin (2000) 

Pada penelitian ini membuktikan bahwa dengan beban gempa yang 

mempunyai kandungan frekuensi rendah dan sedang, nilai simpangan relatif yang 

terjadi dengan bertambahnya kekakuan mengalami penurunan, jika kekakuannya 

menurun maka nilai simpangan relatif yang teIjadi cenderung mengalami 

kenaikan sampai suatu titik maksimum. Dan pada pembebanan dinamik dengan 

beban gempa dengan frekuensi tinggi, nilai simpangan yang teIjadi cenderung 
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bertambahnya kekakuan tingkat untuk beban gempa yang mempunyai kandungan 

frekuensi rendah sampai sedang, dan cenderung naik untul beban gempa yang 

mempunyai kandungan frekuensi yang tinggi. 

Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Perubahan 

Tingkat Secara Serentak Terhadap Simpangan, Gaya Geser Dasar dan Momen 

Guling pada Gedung Bertingkat Lima Menggunakan Eksitasi Gempa Berupa Time 

History" . 

4. 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. Beban gempa yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah berupa getaran-getaran gempa berupa time history. 

5. PeneUtian Respati dan Soewendo (2001) 

Pada penelitian ini mengambil topik "Pengaruh Variasi Massa Tingkat 

Ierhadap SimpangatlO craya oeser Vasar da11 Momen Guhng paM Bangunan 

Bertingkat Lima Akibat Riwayat Waktu Goyangan Gempa El Centro". Penelitian 

ini membuktikan pola pembebanan yang berbentuk kerucut (massa lantai bawah 

sampai Massa lantai atas semakin mengecil) lebih tahan gempa. 

6. Penelitian Zamroni dan Sujatmiko (2001) 

Kedua peneliti mengambil tofik bahasan mengenai "Analisa Keefektifan 

Sistem Isolasi Bola Berputar pada Struktur Bertingkat 10". Dalam penelitian 
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tersebut, peneliti mencoba menganalisa besarnya simpangan horizontal dan 

efektifitas sistem isolasi dengan menggunakan Roling-ball pada bangunan 

bertingkat. Metode analisa dinamik menggunakan time history dengan data 

rekaman percepatan gempa El Centro dan diperoleh hasil bahwa simpangan tiap 

tingkat, simpangan relatif dan simpangan absolutnya dapat direduksi sampai 

dengan 70% akibat beban dinamis (gempa). 

7. 


