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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat proses desain struktur bangunan sipil, aspek pembebanan adalah hal 

utama yang harus diperhatikan. Klasifikasi pembebanan pada konstruksi bangunan 

sipil diantaranya beban mati, beban hidup (beban guna/fungsi bangunan), beban 

gempa, beban angin, serta beban ledakan yang juga termasuk dalam beban hidup. 

Beban ledakan sangat jarang diperhitungkan dalam proses perencanaan desain 

konstruksi bangunan, padahal beban ledakan mengakibatkan dampak yang sangat 

fatal untuk kerusakan konstruksi bangunan dan keselamatan pengguna bangunan. 

Beberapa tahun belakangan ini, terdapat beberapa kasus dari beban ledakan 

yang menimbulkan kerusakan pada struktur. Secara umum beban ledakan 

mempunyai sifat yang cukup unik yaitu dari cara kerja bebannya dan arah gayanya 

yang mengakibatkan kerusakan elemen-elemen pada struktur. Beberapa tahun 

terakhir, muncul beberapa kasus peledakan pada bangunan gedung. Adapun contoh 

kasus keruntuhan struktur akibat beban ledakan antara lain kasus pengeboman 

Hotel JW Marriot pada 5 Agustus 2003, Ritz Carlton hotel Jakarta 17 Juli 2009, 

serta kasus bom Bali pada tahun 2002 dan 2005. 

Beban ledakan memiliki dampak besar untuk merusak struktur bangunan 

gedung dalam waktu yang singkat dan mengakibatkan banyak korban jiwa. 

Memperhatikan besarnya dampak kerusakan akibat beban ledakan, perlu 

dilakukannya analisa kerusakan struktur akibat beban ledakan dan mendesain 

perbaikan struktur agar tahan terhadap ledakan guna untuk meminimalisasi akibat 

kerugian serta kerusakan yang ditimbulkan. Tugas akhir ini akan menganalisa 

kerusakan struktur bangunan bertingkat beton bertulang akibat ledakan dengan 

meninjau gaya-gaya dalam dan mencari elemen-elemen struktur yang mengalami 

kegagalan, yang kemudian dilakukan perbaikan pada struktur yang mengalami 

kerusakan. Studi kasus dalam analisa ini menggunakan bangunan Apartemen Dino 

Park, Batu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan beberapa hal yang akan dibahas pada tugas akhir ini, 

yaitu:   

1. Bagaimana mendefinisikan beban ledakan pada bangunan? 

2. Bagaimana analisa struktur akibat beban ledakan pada bangunan? 

3. Bagaimana mendeteksi kerusakan pada bangunan akibat beban ledakan? 

4. Bagaimana perbaikan yang digunakan untuk menambah ketahanan struktur 

yang rusak? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berikut beberapa tujuan yang dipaparkan dalam penulisan tugas akhir ini, 

yaitu: 

1. Mendefinisikan parameter-parameter beban ledakan pada bangunan. 

2. Menganalisa struktur bangunan yang terkena beban ledakan. 

3. Mendeteksi kerusakan-kerusakan pada elemen struktur bangunan pasca 

terjadi ledakan. 

4. Melakukan perbaikan pada struktur yang mengalami kerusakan. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir ini, yaitu: 

1. Untuk menambah materi analisa dinamik pada struktur agar dapat 

dipertimbangkan dalam peraturan dan analisa bangunan. 

2. Untuk dapat diusulkan dan dipertimbangkan sebagai pendukung peraturan 

dalam merencanakan struktur bangunan. 

3. Untuk dapat ditambahkan dalam peraturan/code dalam perencanaan atau 

analisa bangunan gedung. 

1.5 Batasan Masalah 

Berikut merupakan ruang lingkup masalah yang perlu diperhatikan di dalam 

proses pengerjaan tugas akhir ini, diantaranya : 

1. Objek yang dianalisa merupakan bangunan bertingkat dengan struktur beton 

bertulang (Gedung Apartemen Dino Jatim Park 3, Batu). 

2. Elemen yang dianalisa kerusakannya adalah balok dan kolom. 

3. Ledakan yang dianalisa adalah tipe Eksternal (di luar ruangan). 
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4. Peraturan-peraturan yang digunakan adalah :

 American Concrete Institute 440 2R-08 (Guide for the Design and

Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening

Concrete Structures)

 The Federal Emergency Management Agency (FEMA) - 426, 2003

 SNI 1727 Tahun 2013 mengenai Beban Minimum untuk Perancangan

Bangunan Gedung dan Struktur Lain

 SNI 2847 Tahun 2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural untuk

Bangunan Gedung

 TM5-1300 1990, mengenai Structures To Resist The Effects Of Accidental

Explosions

 Unified Facilities Criteria-3-340-02 tahun 2008, mengenai Structures To

Resist The Effects Of Accidental Explosions




