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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia, yang terletak di perbatasan 3 lempeng utama bumi, yaitu Lempeng 

Eurasia, Lempeng  Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik, menjadi salah satu 

wilayah dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi di area Pasifik. Gempa bumi 

yang cukup besar rentan terjadi di daerah plate boundary, terutama pada subduction 

zone (Sumatra dan Jawa bagian selatan) dan friction zone (Maluku, Papua). 

Menurut Pawirodikromo (2012), gempa bumi menjadi bencana alam dengan 

frekuensi kejadian terbesar kedua di Indonesia setelah banjir. Energi mekanik yang 

terjadi pada saat gempa, berubah menjadi energi gelombang yang merambat ke 

segala arah. Mengingat besarnya energi yang dikeluarkan, maka getaran akibat 

gempa dapat menimbulkan tegangan pada permukaan tanah, yang dapat 

menimbulkan perubahan struktur tanah. Perubahan struktur tanah yang terjadi, 

tidak hanya terdapat pada permukaan tanah, melainkan juga di dalam tanah, seperti 

terbentuknya patahan atau sesar (fault rupture) pada gempa Northridge (1994) di 

Amerika Serikat, dan ada pula patahan yang mencapai hingga permukaan tanah 

seperti pada gempa Izmir (1999) di Turki. 

Mengingat masifnya kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gempa 

yang berskala besar, maka perlu diadakan upaya untuk mencegah timbulnya 

kerugian dan kerusakan yang lebih besar. Ada tiga pendekatan yang digunakan 

untuk tujuan itu. Pertama, yaitu pendekatan struktural, dengan mengikuti kaidah-

kaidah konstruksi yang benar dan memasukkan parameter kegempaan dalam 

merancang bangunan. Pendekatan kedua, yaitu melalui perencanaan wilayah 

dengan merancang peraturan-peraturan struktural yang terkait dengan kegempaan, 

misalnya melalui pembuatan peta wilayah gempa. Pendekatan ketiga, melalui 

pendekatan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai dampak dan 

cara-cara untuk menghadapi akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi.  
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Pendekatan yang paling efektif untuk menekan tingginya angka korban jiwa 

akibat gempa bumi adalah melalui perancangan struktur-struktur bangunan di 

Indonesia agar memiliki ketahanan yang baik terhadap gaya gempa, baik melalui 

modifikasi posisi denah, kolom, dan konfigurasi berat bangunan, hingga 

menambahkan elemen struktur yang mampu meningkatkan ketahanan terhadap 

gempa seperti dinding geser, belt truss, dan damper.  

Adapun struktur bangunan yang perlu didesain untuk memiliki ketahanan 

gempa yang baik adalah struktur bangunan yang mempunyai fungsi vital bagi 

masyarakat dan negara, yaitu: 1) Bangunan dengan tingkat aktivitas manusia yang 

tinggi, seperti sekolah, pusat perbelanjaan, dan hotel; 2) Bangunan yang 

mempunyai peran vital dalam keadaan darurat, seperti rumah sakit, dan pembangkit 

listrik; 3) Bangunan yang beresiko terhadap lingkungan hidup, seperti fasilitas 

nuklir, dan gudang bahan-bahan kimia; 4) Bangunan yang memiliki nilai sejarah, 

seperti museum, dan monumen; dan 5) Bangunan yan berfungsi sebagai pusat 

administrasi pemerintahan. 

Salah satu metode untuk meningkatkan ketahanan gedung terhadap gaya 

gempa adalah menggunakan Sistem Base Isolation yang berfungsi untuk 

mengisolasi struktur dari gerakan tanah pada saat terjadinya gempa. Teknologi ini 

baru-baru ini mulai diaplikasikan di Indonesia, walaupun teknologi base isolation 

telah sering digunakan di negara-negara maju sejak tahun 1980-an. Base Isolator 

(komponen dari sistem base isolation) dapat digunakan, baik pada low rise building 

maupun high rise building, terutama yang terletak pada wilayah dengan kerawanan 

gempa yang tinggi, karena mampu mereduksi beban gempa yang diterima struktur 

dengan baik. Ditinjau dari sisi fungsional, teknologi ini menjadi solusi alternatif 

yang mampu mengisolasi beban seismik dengan baik pada struktur-struktur 

bangunan tinggi. 

Menurut Chopra (1995), ada dua tipe dasar dari base isolation, di antaranya 

adalah penggunaan rubber bearing dan sistem geser (sliding system). Tipe isolator 

yang paling sering digunakan adalah base isolator tipe rubber bearing, yang 

memanfaatkan plat-plat baja yang tipis dan dilaminasi dengan karet. Rubber 
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bearing kemudian diklasifikasikan lagi menjadi low damping rubber bearing, lead 

plug bearing, dan high damping natural rubber system. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilaksanakan penelitian yang 

lebih mendalam untuk mengkaji perilaku dan respons struktur dengan base isolator 

terhadap gaya-gaya gempa. Tipe base isolator yang digunakan adalah lead rubber 

bearing. Objek penelitian yang digunakan adalah Gedung GKB-4 Universitas 

Muhammadiyah Malang. Pada penelitian ini, ada dua tipe struktur yang 

dibandingkan, yaitu struktur eksisting dan struktur terisolasi (dengan base isolator). 

Selanjutnya, struktur tersebut diuji ketahanannya terhadap gaya gempa dengan 

menggunakan Metode Respons Spektrum. Kestabilan struktur dengan base isolator 

dan struktur eksisting terhadap gaya gempa, yang meliputi simpangan, drift (drift 

ratio dan storey drift), gaya geser, momen guling, dan gaya-gaya dalam elemen 

struktural diperbandingkan satu sama lain. Kesimpulan penelitian diperoleh dari 

hasil perbandingan antara kinerja struktur eksisting dan terisolasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian tugas akhir ini berawal dari sejumlah masalah yang akan dijawab 

pada bagian kesimpulan penelitian ini. Masalah-masalah itu di antaranya adalah: 

a) Bagaimanakah perencanaan base isolator yang digunakan pada struktur 

bangunan tinggi? 

b) Bagaimanakah perbandingan kinerja kestabilan struktur antara struktur 

dengan base isolator dan struktur eksisting terhadap gaya gempa?  

c) Bagaimanakah perbandingan gaya-gaya dalam yang bekerja pada elemen 

struktural antara struktur dengan base isolator dan eksisting? 

  

1.3 Tujuan 

a) Merencanakan base isolator yang digunakan pada struktur bangunan tinggi. 

b) Mengetahui perbandingan kinerja kestabilan struktur antara struktur dengan 

base isolator dan eksisting terhadap gaya gempa. 

c) Mengetahui perbandingan gaya-gaya dalam yang bekerja pada elemen 

struktural antara struktur dengan base isolator dengan eksisting. 
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1.4 Manfaat 

a) Menambah pemahaman peneliti terkait struktur tahan gempa dengan 

menggunakan base isolator. 

b) Mengetahui efek penggunaan base isolator pada respons struktur terhadap 

gempa. 

c) Menyediakan literatur tambahan terkait pengaruh base isolator pada 

respons struktur terhadap gempa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

a) Objek struktur yang ditinjau adalah Gedung GKB-4 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b) Tipe base isolator yang digunakan adalah Lead Rubber Bearing. 

c) Perhitungan ketahanan struktur terhadap gaya gempa menggunakan 

metode Analisis Respons Spektrum dengan bantuan software ETABS. 

d) Peraturan yang digunakan pada penelitian ini adalah: SNI 1726-2012 

tentang Tata Cara Ketahanan Gempa untuk Struktur Gedung dan Non 

Gedung; Peraturan Pembebanan menggunakan SNI 1727-2013 tentang 

Beban Minimum untuk Perancangan Struktur Gedung dan Bangunan Lain; 

acuan untuk perhitungan detailing pada balok dan kolom menggunakan 

SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural pada Bangunan 

Gedung. Perencanaan base isolator mengacu pada Design of Lead-Rubber 

Bearings (New Zealand Ministry of Works and Development, 1983). 

e) Tidak membahas perhitungan biaya dari penerapan base isolator pada 

struktur gedung. 


