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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Ledakan dan Bahan Peledak 

2.1.1 Definisi 

Ledakan adalah peningkatan tajam antara peningkatan volume dan 

pelepasan energi dengan cara yang membahayakan, dengan mengeluarkan suhu 

yang tinggi dan menghasilkan gas. Sebuah ledakan menghasilkan gelombang 

tekanan di lokasi ledakan itu terjadi. Sedangkan bahan peledak yaitu zat yang 

berbentuk padat, cair, gas, ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi 

berupa panas, benturan, tekanan, hentakan, atau gesekan akan berupa secara fisik 

maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan dari aksi atau 

gesekan tersebut memiliki durasi waktu yang singkat dan disertai dengan tekanan 

sangat tinggi yang membahayakan. Sebagian besar (hampir seluruhnya) perubahan 

kimiawi pada bahan peledak industri berbentuk gas. 

2.1.2 Sifat Umum Bahan Peledak 

Bahan peledak bagaimanapun jenis dan bentuknya, sifat utama bahan 

peledak adalah merusak infrastruktur dan tetap berbahaya bagi keselamatan. Sifat-

sifat umum dari bahan peledak antara lain : 

1. Kekuatan (Strength) 

Jumlah energi atau yang dilepaskan saat peledakan dapat diukur 

berdasarkan dari berat jenis bahan peledak dan volume bahan peledak. 

- Berat Jenis (Density) 

Berat jenis dari bahan peledak dinyatakan dalam :  

 berat per unit volume,  

 berat bahan peledak per unit panjang kolom isian, dengan satuan lb/ft 

(loading density), 

 banyaknya cartridge atau batang bahan peledak dengan ukuran 1
1

4
 x 8 in 

dalam peti 22,5 kg. 

2. Kepekaan (Sensitivity) 
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Kepekaan atau sensitivity adalah ukuran mudah atau tidaknya suatu reaksi 

peledakkan dari bahan peledak akan terjadi atau mulai, dan relatif mudah atau 

tidaknya reaksi peledakkan dirambatkan ke seluruh muatan. Macam-macam 

kepekaan atau sensitivity antara lain yaitu kepekaan terhadap benturan, gesekan, 

panas/suhu, ledakan pendahuluan, serta terhadap gelombang ledakan lain yang 

jaraknya berjauhan atau berdekatan. 

3. Cepat Rambat (Velocity of Detonation) 

Merupakan kemampuan kecepatan rambat dari bahan peledak. Kecepatan 

perambatan peledakkan dapat diukur dengan menggunakan micro timer secara 

langsung maupun tidak langsung, yaitu menggunakan sumbu ledak yang telah 

diketahui kecepatannya, metode ini biasa disebut dengan metode dautriche. 

4. Sifat Gas Beracun (Fumes Characteristic) 

Merupakan sifat bahan peledak yang menggambarkan banyak sedikitnya 

gas beracun yang terjadi pasca peledakan, seperti CO (Carbon Monoksida), NOx 

(Nitrogen Oksida). Fumes terbentuk apabila campuran bahan peledak tidak balance 

atau bahan peledaknya telah rusak. 

5. Daya Tahan Terhadap Air (Water Resistance) 

Merupakan kemampuan suatu bahan peledak untuk menahan rembesan air, 

yaitu tentang bagaimana ketahanan suatu bahan peledak yang dicelupkan ke air 

dalam periode waktu tertentu dan masih memiliki ketahanan untuk meledak dengan 

baik. 

6. Stabilitas Kimia (Chemical Stability) 

Merupakan ukuran kestabilan bahan peledak dalam penyimpanan/hadling. 

Semakin stabil bahan peledak maka tidak mudah mengurai dan bahan peledak ini 

makin aman. Pengukuran stabilitas kimia adalah dengan mencatat waktu yang 

diperlukan sebelum suatu bahan peledak mengurai pada suhu standard (80˚). 

7. Kemasan (Packaging) 

Merupakan pembungkus bahan peledak , yang harusnya dianggap sebagai 

bagian dari bahan peledak dan diperhitungkan dalam campuran. Jenis pembungkus 

ini mempengaruhi terhadap gas-gas yang dihasilkan dalam peledakan. 

2.1.3 Klasifikasi Bahan Peledak 
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Klasifikasi dari bahan peledak berdasarkan daya ledak, antara lain : 

1. High explosive, yaitu bahan peledak berkekuatan tinggi, berbahan kimia 

yang mempunyai laju reaksi yang sangat tinggi antara 1000 – 8500 m/s serta 

menciptakan tekanan pembakaran yang tinggi. High explosive lebih dikategorikan 

menjadi bahan peledak primer dan sekunder tinggi. Primer tinggi bahan peledak 

memiliki tingkat kepekaan yang tinggi sehingga lebih mudah untuk diledakkan dan 

untuk pengaplikasiannya hanya digunakan pana detonator listrik. Sekunder tinggi 

bahan peledak kurang sensitif sehingga membutuhkan gelombang energi tinggi 

untuk mencapai ledakan. 

2. Low explosive, yaitu bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah 

dengan kecepatan detonasi (velocity of detonation) antara 400 – 800 m/s. jenis 

bahan peledak ini biasanya digunakan sebagai peluru, roket, serta pembuatan 

petasan karena daya ledak yang dimiliki rendah. 

2.1.4 Interaksi Ledakan 

Saat terjadi ledakan, gelombang menyebar melalui udara. Permukaan 

gelombang mengelilingi seluruh permukaan struktur sehingga struktur terkena 

tekanan ledakan dari segala arah. Besarnya distribusi gelombang akibat ledakan 

pada struktur dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, antara lain : 

1. Karakteristik bahan peledak yang bergantung pada jenis bahan peledak, 

energi yang dilepaskan, dan berat bahan peledak, 

2. Jarak lokasi peledakan terhadap struktur, 

3. Intensitas dan perbesaran tekanan dalam interaksi dengan tanah atau struktur 

itu sendiri. 

2.1.5 Jenis Ledakan 

Ledakan secara umum terjadi menjadi 3 dalam UFC 3-340-2, antara lain : 

1. Free Air Burst, yaitu ledakan yang terjadi di udara bebas, menghasilkan 

gelombang ledak yang menyebar dari pusat peledak. Saat gelombang 

bergerak menjauh dari pusat ledakan, hal ini akan mengenai struktur dan 

berdampak pada struktur.  
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Gambar 2.1 – Free Air Burst 

2. Air Burst, yaitu ledakan yang terjadi di udara dan gelombang tersebut 

dipantulkan oleh permukaan tanah. Gelombang ledakan udara dihasilkan 

oleh peledakan yang terjadi di atas permukaan tanah dan terjadi pada jarak 

yang jauh dari struktur sehingga gelombang ledakan menyebar dan 

mengenai permukaan tanah sebelum akhirnya mengenai struktur. 

 

Gambar 2.2 – Air Burst 

3. Surface Burst, yaitu ledakan yang terjadi di atas permukaan tanah. 

Gelombang awal ledakan diperkuat oleh permukaan tanah dan 

menghasilkan gelombang pantulan.  
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Gambar 2.3 – Surface Burst 

2.2 Mekanisme Beban Ledakan 

Gelombang ledakan yang merupakan gelombang kejut menjadi penyebab 

utama kerusakan dalam peristiwa ledakan. Tekanan pada gelombang ledakan 

diberikan pada permukaan bangunan yang bisa mencapai beberapa kali lipat lebih 

besar dari pembebanan yang telah direncanakan dalam perencanaan konstruksi 

bangunan tersebut. Gelombang ledakan pertama kali akan menyerang titik terlemah 

pada bangunan, yaitu pada sisi yang berada paling dekat dengan sumber ledakan, 

yaitu pada bagian exterior bangunan yang berupa dinding dan jendela, yang 

selanjutnya gelombang ledakan akan menyebar memasuki struktur, kemudian 

memberikan gaya ke atas dan tekanan ke bawah pada plat lantai bangunan. Baru 

pada akhirnya gelombang ledakan memberikan tekanan atau gaya pada struktur 

bangunan, yaitu pada balok dan kolom. 
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Gambar 2.4 - Proses Merembetnya Gelombang Ledakan 

Sumber : FEMA-426, 2003 

Penelitian mengenai karakteristik gelombang ledakan memperlihatkan ada 

pengaruh utama dari sifat fisik sumber ledakan. Pada saat kedatangan tA, setelah 

ledakan, tekanan pada posisi itu tiba-tiba meningkat mejadi nilai puncak overpress 

yaitu PSO, di atas tekanan ambient, Po. Kemudian turun menuju ke tekanan ambient 

pada jangka waktu td, yang selanjutnya tekanan tersebut semakin menurun di bawah 

Po hingga mencapai PSO- (menciptakan kolom kosong parsial), sebelum akhirnya 

kembali ke kondisi ambient, Po (normal). Kuantitas PSO biasanya disebut sebagai 

sisi puncak pada overpress, puncak kejadian overpressure atau hanya overpressure 

puncak (TM 5-1300, 1990). 

 

Gambar 2.5 - Grafik antara Tekanan Gelombang Ledakan – Riwayat Waktu 
Sumber : TM5-1300, 1990 
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 Parameter karakteristik grafik beban ledakan antara lain : 

 tA : waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai struktur 

setelah terjadi ledakan 

 Po  : tekanan atmosfer/tekanan udara normal pada atmosfer, bernilai 1 

atm atau 100 kPa 

 PSO : gelombang puncak positif maksimum / gelombang puncak 

maksimum yang dihasilkan selama ledakan terjadi 

 PSO
- : gelombang maksimum yang terjadi pada saat fase negative atau 

nilai tekanan dibawah tekanan atmosfer 

 td : durasi fase positif / waktu yang dibutuhkan gelombang positif 

terjadi hingga mengalami penurunan hingga menjadi tekanan 

atmosfer/tekanan ambient 

 td
- : durasi fase negatif / waktu yang dibutuhkan gelombang negatif 

terjadi hingga mencapai kembali ke tekanan atmosfer/tekanan ambient 

 Io : impuls positif / impuls yang terjadi akibat gelombang positif 

 Io
- : impuls negatif / impuls yang terjadi akibat gelombang negatif 

Puncak kejadian di atas tekanan Pso diperkuat oleh faktor pantulan karena 

gelombang kejut mengenkapsulasi suatu objek atau struktur pada jalurnya. Faktor 

refleksi bergantung pada intensitas gelombang kejut, dan untuk bahan peledak besar 

pada kejadian normal, faktor refleksi ini dapat meningkatkan tekanan kejadian 

sebanyak urutan besarnya. Sepanjang profil waktu tekanan, dua fase utama dapat 

diamati; Bagian atas ambien disebut fase positif dari durasi td, sedangkan ambien 

rendah disebut fase negatif durasi, td -. Fase negatif adalah durasi yang lebih lama 

dan intensitas yang lebih rendah daripada durasi positif. 

Ketika gelombang ledakan Pso menemukan hambatan yang tegak lurus atau 

tidak sejajar dengan arah rambat gelombangnya, maka gelombang tersebut akan 

dipantulkan dan pantulannya akan mengalami peningkatan nilai tekanan 
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gelombang ledakan hingga mencapai gelombang puncak yang disebut reflected 

pressure. 

 

Gambar 2.6 - Grafik antara Tekanan Maksimum Ledakan – Riwayat Waktu 
Sumber : TM5-1300, 1990 

2.2.1 Prediksi Tekanan Ledakan 

Parameter gelombang ledakan untuk bahan peledak tinggi konvensional 

telah menjadi focus penelitian selama tahun 1950-an dan 1960-an. Estimasi tekanan 

puncak karena ledakan berdasarkan skala jarak =  
𝑅

𝑊1/3 , telah diperkenalkan oleh 

Brode (1955) sebagai berikut : 

 

Newmark dan Hansen (1961) memperkenalkan rumusan untuk menghitung 

tekanan maksimum (Pso) dalam satuan bar, untuk ledakan akibat  bom di atas tanah 

adalah sebagai berikut : 
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Persamaan lain untuk menghitung tekanan puncak dalam satuan kPa 

diperkenalkan oleh Mills (1987), dimana W merupakan massa TNT dalam satuan 

kilogram, dan Z merupakan skala jarak sumber ledakan. 

 

Perambatan gelombang melalui atmosfer akan menyebabkan udara 

bergerak pada kecepatan yang lebih rendah. Kecepatan partikel udara dan tekanan 

angin bergantung pada gelombang puncak beban ledakan, hal ini menghasilkan 

rumusan hubungan antara kecepatan udara dengan tekanan dinamik, qs. besar 

maksimum q diberikan pada persamaan :  

 

Apabila selama proses perambatan gelombang ledakan mengenai suatu 

benda atau material, maka terjadi refleksi gelombang yang dilambangkan dengan 

Pr , sebagai berikut : 

 

Perhitungan gelombang ledakan disempurnakan kembali oleh Mays dan 

Smith (1995) dan standart TM5-1300 1990 Structures To Resist The Effects Of 

Accidental Explosions. Perhitungan manual ini telah disederhanakan dalam aplikasi 

ATBlast dalam menghitung parameter beban ledakan. Beberapa besaran 

gelombang puncak (Pr) berdasarkan variasi massa dan jarak ditabelkan sebagai 

berikut :  

Tabel 2.1 – Tekanan Puncak Refleksi Gelombang (Pr) dalam MPa 
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Untuk menentukan parameter-parameter ledakan, digunakan grafik 

berdasarkan standart UFC-3-340-02 yang mengatur tentang standart perhitungan 

untuk struktur yang mengalami beban ledakan. 
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Gambar 2.7 – Parameter Gelombang Durasi Positif Surface Explosion 
Sumber : UFC-3-340-02 

2.3 Metode Perkuatan Struktur 

Penurunan kekuatan, kerusakan serta lebih parahnya lagi terjadinya 

kegagalan konstruksi akibat dari penggunaan yang tidak sesuai rencana/perubahan 

fungsi bangunan, terjadinya beban berlebih akibat kejadian tertentu, serta 

pemeliharaan yang kurang tepat dapat berdampak membahayakan keamanan bagi 

penghuni gedung. Penggantian struktur baru pada konstruksi bangunan dinilai tidak 

efektif, karena secara ekonomi tidak menguntungkan dan kapasitas daya dukung 
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dari struktur bawah tidak memenuhi persyaratan. Perkuatan menjadi solusi yang 

tepat untuk menambah ketahanan struktur bangunan, karena pekerjaan ini cukup 

efektif untuk dilakukan, tidak membutuhkan biaya yang lebih besar, serta tidak 

perlu merubah susunan struktur dan menambah struktur baru.  

Sistem perkuatan atau retrofit pada struktur dapat dilakukan dengan 

menambahkan beton dan tulangan pada lapisan sisi balok atau kolom yang biasa 

disebut jacketing, menambahkan lapisan pelat baja atau jacketing steel, 

penambahan rangka batang atau bracing, serta melakukan pemasangan FRP atau 

Fiber Reinforced Polymer. FRP sendiri memiliki beberapa macam, yaitu CFRP 

(Carbon Fiber Reinforced Polymer) dan GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). 

Penggunaan CFRP dan GFRP memiliki kegunaan sebagai perkuatan struktur beton 

bertulang yang berupa plat baja tipis. 

2.4 CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) 

CFRP atau (Carbon Fiber Reinforced Polymer) merupakan salah satu jenis 

FRP (Fiber Reinforced Polymer) yang berupa plat baja tipis yang bahan utamanya 

terbuat dari carbon dan fiber. CFRP digunakan sebagai perkuatan eksternal pada 

konstruksi bangunan. Teknik perkuatan eksternal menggunakan CFRP ini dinilai 

cukup efisien, mudah dilakukan pemasangan, dan resiko berkarat kecil tidak seperti 

pelat baja eksternal. Perkuatan eksternal dengan CFRP berfungsi untuk menambah 

kapasitas struktur yang berupa kapasitas lentur, geser, aksial, dan kombinasi 

diantaranya. CFRP lebih efektif dan cocok untuk digunakan pada lingkungan 

korosif yang membuat baja biasa akan mudah berkarat. Keuntungan lain dari 

penggunaan CFRP yaitu memiliki berat yang kecil dibandingkan dengan pelat baja, 

mudah diaplikasikan, biaya instalasi atau pemasangan yang ekonomis, tidak 

memakan banyak ruang pada struktur, serta perawatannya mudah. Kerugian dari 

CFRP sebagai alternatif perkuatan ini yaitu harga barang yang relatif lebih mahal.  

 

Tabel 2.2 – Faktor Reduksi Lingkungan untuk Berbagai Sistem FRP 
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2.4.1 Perkuatan Balok Beton Bertulang dengan CFRP 

Metode perkuatan eksternal menggunakan CFRP pada balok beton 

bertulang mempertimbangkan kekuatan lentur balok dan geser balok. Strip atau 

lembaran dari CFRP arah horizontal berfungsi sebagai perkuatan lentur, sedangkan 

strip CFRP arah vertikal berfungsi sebagai perkuatan geser pada balok beton 

bertulang.  

Pada perkuatan lentur dengan CFRP, perhitungan kuat lentur nominal balok 

wajib mempertimbangkan nilai tegangan – regangan dari CFRP terhadap beton 

bertulang. Untuk mengetahui kemampuan lekatan FRP maka untuk menghitung 

koefisien lekatan digunakan persamaan : 

 

 Menurut ACI 440.2R-08 regangan efektif yang terjadi pada FRP dihitung 

dengan persamaan : 

 

dimana nilai εcu (nilai regangan maksimum pada beton) diasumsi sebesar 0,003. 

Kemudian dapat dicari nilai tegangan FRP dapat dihitung dengan : 

 

 Nilai tegangan regangan baja pada tulangan lentur dapat dihitung dengan : 
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 Nilai tegangan regangan pada blok beton dihitung dengan : 

 

 

 

 Maka kapasitas momen nominal perkuatan lentur dengan pemasangan 

CFRP dapat dihitung sebagai berikut :  

 

dimana : 

As = luas tulangan baja pada beton 

fs = kuat leleh tulangan baja 

Ψf = faktor reduksi FRP sebesar 0,85 (ACI 440.2R-08) 

Af = luas CFRP 

ffe = tegangan efektif FRP 

df = h beton 

d = jarak tulangan ke sisi beton 

  

 

Kuat geser nominal beton dengan pemasangan CFRP dapat dihitung dengan 

persamaan: 

 



18 

dimana : 

Ψf = faktor reduksi FRP sebesar 0,85 untuk pelapisan bentuk U dan dua sisi 

(ACI 440.2R-08) 

ffe = tegangan efektif FRP 

sf = jarak pemasangan CFRP as ke as 

2.4.2 Perkuatan Kolom Beton Bertulang dengan CFRP 

Pada perkuatan kolom dengan menggunakan CFRP, kapasitas kuat tekan 

nominal dan momen nominal dihitung sebagai berikut :  

dimana : 
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