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ABSTRAK
Infrastruktur dalam bidang teknik sipil merupakan bagian yang penting dalam menunjang
perekonomian suatu wilayah. Akibat tidak berfungsinya suatu infrastruktur dapat menyebabkan
terhambatnya laju perekonomian wilayah tersebut. Walaupun suatu infrastruktur telah
direncanakan untuk dapat menahan beban-beban yang bekerja, namun karena pengaruh waktu,
lingkungan, kurang baiknya pemeliharaan, dan sebab-sebab lain, dapat mempengaruhi kekuatan
struktur tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau
pengurangan kekuatan pada struktur atau elemen struktur. Untuk itu, deteksi dini terjadinya
kerusakan pada suatu struktur, diperlukan untuk menghindari korban jiwa maupun kerugian harta
benda. Dalam tulisan ini dibahas metode deteksi kerusakan struktur berdasarkan perubahan
matriks fleksibilitas yang diperoleh dari pengukuran sejumlah sensor. Dengan teknik singular
value decomposition (SVD) selanjutnya dapat diekstraksi suatu persamaan, sehingga dapat
ditentukan vektor beban penentu lokasi kerusakan. Dengan teknik ini, lokasi kerusakan pada
struktur dapat dideteksi. Ukuran vektor beban untuk mengidentifikasi kerusakan tergantung dari
ukuran matriks fleksibilitas, yang diperoleh dari informasi pengukuran sensor. Untuk
menunjukkan efektivitas metode ini dalam mendeteksi lokasi rusak, dilakukan simulasi numerik
pada suatu sistem jembatan rangka hipotesis dengan variasi jumlah pengukuran. Dari simulasi
dapat dilihat bahwa metode ini cukup efektif dalam mendeteksi lokasi rusak dengan jumlah
pengukuran yang relatif sedikit.
Kata kunci: deteksi kerusakan struktur, lokasi kerusakan, jumlah sensor, matriks fleksibilitas,
vektor beban penentu lokasi rusak, singular value decomposition
1.

PENDAHULUAN

Deteksi kerusakan struktur merupakan hal yang penting dalam bidang teknik, khususnya teknik sipil. Hal
ini mengingat struktur dalam bidang teknik sipil harus berfungsi dengan baik agar keamanan dapat
dipastikan. Selain itu struktur bidang teknik sipil, yang merupakan bagian infrastruktur dalam menunjang
perekonomian, harus dipastikan berfungsi agar dapat mencegah kerugian yang diakibatkan oleh tidak
berfungsinya infrastruktur tersebut.
Suatu struktur dapat mengalami proses pengurangan kekuatan yang dapat diakibatkan di antaranya oleh
pengaruh lingkungan, kekurang-sempurnaan pengerjaan, pengaruh beban yang berlebihan, dan kurang
baiknya pemeliharaan. Pemeliharaan yang baik akan menunjang keawetan suatu infrastruktur, namun
pemeliharaan yang kurang optimal dapat menyebabkan proses pengurangan kekuatan berjalan dengan
relatif lebih cepat dari yang seharusnya.
Pemeriksaaan infrastruktur teknik sipil dapat didasarkan pada pemeriksaan langsung oleh manusia. Kondisi
ini tentu saja kurang praktis mengingat keadaan infrastruktur sipil yang besar dan bersifat spasial.
Pemeriksaan secara langsung sangat tergantung pada kondisi si pemeriksa dan dalam kondisi tertentu dapat
membahayakan pemeriksa itu sendiri. Selain itu, kerusakan struktur sering tersembunyi, sehingga tidak
mudah teramati secara langsung. Mengingat keadaan ini pemeriksaan kesehatan dan deteksi kerusakan
secara otomatis diperlukan agar dapat dicapai hasil yang lebih baik.
Perkembangan dalam teknologi sensor dan teknologi informasi memungkinkan dilakukannya pemeriksaan
secara otomatis. Kondisi ini memunculkan konsep sistem monitoring kesehatan struktur. Dengan sistem ini
diharapkan dapat diketahui kondisi keamanan infrastruktur sipil, baik kesehatan secara umum maupun
kondisi-kondisi lain agar infrastruktur ini dapat berfungsi untuk melayani masyarakat. Pada level tertentu,
kondisi ini dapat digunakan oleh pengelola infrastruktur untuk mengambil keputusan kapan pengoperasian
suatu infrastruktur harus dihentikan, agar korban jiwa dapat dihindari.
Sistem monitoring kesehatan struktur umumnya didasarkan pada cara-cara berdasarkan analisis dinamik
(Sohn dkk. 2004, Montalvao dkk, 2006), sehingga pengetahuan mengenai metode dinamik merupakan hal
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yang penting. Teknik monitoring kesehatan struktur
identifikasi sebagai berikut (Sohn dkk., 2004):

dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkat

1.
2.
3.
4.

Level 1: Menentukan apakah ada kerusakan pada struktur
Level 2: Menentukan adanya kerusakan serta lokasi kerusakan
Level 3: Menentukan adanya kerusakan, lokasinya serta menilai tingkat kerusakan
Level 4: Menentukan adanya kerusakan, lokasinya, tingkat kerusakan serta memperkirakan sisa
usia pakai struktur
Untuk memperkirakan proses pengurangan kekuatan struktur perlu dicari suatu metode deteksi kerusakan
agar pengaruh pengurangan kekuatan struktur dapat diketahui sedini mungkin. Dengan diketahuinya
kerusakan yang terjadi pada suatu infrastruktur, dapat mengurangi biaya perbaikan dan mencegah
keruntuhan struktur yang dapat menyebabkan korban jiwa. Proses monitoring yang berkelanjutan
merupakan syarat agar suatu infrastruktur bekerja dengan baik dan kesehatan struktur dapat diketahui
secara terukur. Survey mengenai monitoring kesehatan struktur, yang cukup menyeluruh terhadap beberapa
metode yang ada, telah dilakukan di antaranya oleh Sohn dkk. (2004), Montalvao dkk. (2006) dan Guan dan
Karbhari (2008).
Dalam tulisan ini, deteksi kerusakan berdasarkan singular value decomposition dari selisih matriks
fleksibilitas struktur dalam kondisi rusak dan tidak rusak (Bernal, 2002) digunakan untuk menentukan letak
elemen rusak dari suatu struktur rangka batang. Variasi jumlah dan letak sensor dilakukan untuk menilai
efektivitas vektor penentu lokasi rusak berdasarkan matriks fleksibilitas ini.
2.

MATRIKS FLEKSIBILITAS STRUKTUR BERDASARKAN RAGAM GETARAN

Ditinjau suatu persamaan gerak dari suatu system berderajat kebebasan majemuk:

&& + C U
& +KU =F
MU

(1)

dengan M = massa, C = redaman, K = kekakuan, F = vektor beban.
Dengan analisis ragam dan sifat-sifat ortogonalitas bentuk ragam selanjutnya dapat diperoleh

M* = φ T Mφ

(2a)

K * = φ T Kφ

(2b)

dan

dengan φ = bentuk ragam dengan sembarang normalisasi.
Selanjutnya dari sifat-sifat getaran bebas dapat diperoleh

K * − ω 2M* = 0

(3)

ω 2 = λ = M * − 1K *

(4)

atau

Dengan mengkombinasikan persamaan (4) dan (2) diperoleh

φ T K φ − φ T Mφ λ = 0

(5)

Definisikan

(

v = φTM φ

)

1/ 2

= M1 / 2

(6)

di mana v adalah matriks diagonal dengan indeks massa ternormalisasi pada diagonal utamanya.
Dengan mensubstitusikan persamaan (6) pada persamaan (5) diperoleh

φ T Kφ − v 2λ = 0

atau
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φ T Kφ = vT λv

(7)

Dari persamaan (7) matriks kekakuan dapat diperoleh dari

( )

K = φT

−1 T

v λ v φ −1

(8)

Dari persamaan (6) diperoleh

(v

)

−2 T

(

)

dan φT M φ v −2 = I

φ M φ=I

(9)

sehingga

(

φ −1 = v −2φT M

)

dan

(φ ) = (Mφ v )
T −1

−2

(10)

Dengan menggunakan persamaan (10), persamaan (8) sekarang menjadi

K = M φ v −1λ v −1 φT M

(11)

Karena hubungan antara matriks kekakuan dan matriks fleksibilitas, matriks fleksibilitas dapat diperoleh
dari persamaan (8) sebagai

(

) (

F = φ v −1 λ−1 φ v −1

)

T

(12)

Dengan membandingkan matriks kekakuan dari persamaan (11) dan matriks fleksibilitas dari
persamaan(12), tampak bahwa pengaruh setiap ragam frekuensi pada matriks kekakuan dan fleksibilitas.
Pengaruh ragam ke-j pada matriks kekakuan bertambah sebanding dengan pertambahan kuadrat frekuensi
ragam ke-j (= ω 2j ). Sedangkan pengaruh ragam ke-j berkurang sebanding dengan kuadrat frekuensi ke –j (=

ω −j 2 ). Hal ini menunjukkan bahwa matriks kekakuan sensitif terhadap frekuensi ragam yang lebih tinggi,
sedangkan matriks fleksibilitas tidak begitu sensitif. Kenyataan ini menunjukkan bahwa identifikasi matriks
fleksibilitas akan lebih menguntungkan dibandingkan matriks kekakuan sebab ragam-ragam yang lebih
tinggi biasanya sulit dideteksi dalam percobaan di lapangan (Gao, 2005).
3.

VEKTOR BEBAN PENENTU LOKASI RUSAK

Mengikuti langkah yang diajukan Bernal (2002), jika matriks fleksibilitas pada lokasi sensor pada kondisi
tidak rusak dan rusak dapat ditentukan dan dinyatakan berturut-turut dengan Fu dan Fd dan vektor beban
yang dinyatakan dengan L memenuhi persamaan
Fu L = F d L

(13a)

atau
F∆ L= (Fd - Fu) L = 0

(13b)

maka berarti vektor beban L menghasilkan perpindahan yang sama pada lokasi sensor pada kondisi
sebelum dan sesudah rusak, Karena vektor beban penentu lokasi rusak (VBPLR) tidak menghasilkan
tegangan pada elemen yang rusak, maka kerusakan elemen tersebut tidak mempengaruhi perpindahan pada
tempat yang diukur. Dengan demikian vektor beban L merupakan VBPLR.
Untuk menentukan vektor beban penentu kerusakan L dapat dilakukan sebagai berikut ini. Perbedaan dari
matriks fleksibilitas dari kondisi tidak rusak dan rusak dapat dinyatakan dalam singular value
decomposition (SVD) sebagai

F∆ = U S V T

(14)

atau
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F∆ = [U1

S
U o ] 1
0

0
[V1
0

Vo ]

T

(15)

Dengan mengingat sifat–sifat SVD

[V1

Vo ] [V1
T

Vo ] = I

(16)

pers. (15) dapat ditulis menjadi

[F∆ V1

F∆ Vo ] = [U1S1

0]

(17)

sehingga

F∆ Vo = 0

(18)

Dengan membandingkan pers. (18) dan (13) tampak bahwa L = Vo. Jadi vektor beban penentu kerusakan
dapat diperoleh dari SVD perbedaan matriks fleksibilitasnya.
Aplikasi pada beberapa kondisi kerusakan suatu rangka batang telah ditinjau secara numerik (Arfiadi dan
Wibowo, 2005). Sedangkan percobaan di laboratorium telah dilakukan oleh Gao (2005) dan Gao dkk.
(2004) untuk melihat efektivitas metode ini dalam mendeteksi lokasi rusak.
4.

APLIKASI DENGAN VARIASI JUMLAH DAN LETAK SENSOR

Ditinjau suatu struktur rangka jembatan hipotesis seperti terlihat pada Gambar 1. Jumlah batang dalam
rangka jembatan adalah 27, sedangkan derajat kebebasan yang ada adalah 25. Model struktur dibentuk
berdasarkan metode matriks kekakuan (Arfiadi, 2011) dengan program Matlab yang telah dikembangkan
dalam Arfiadi (1996). Jumlah derajat kebebasan struktur = 25. Matriks massa dibentuk dengan cara yang
sama dengan matriks kekakuan dengan model matiks massa konsisten (consistent mass). Sifat-sifat batang
yang digunakan dalam analisis adalah E = 2 x 108 kN/m2, Ao = 1.785 x 10-3 m2.
Misal batang 8 rusak dengan A = 50% Ao. Beberapa kondisi ditinjau sebagai berikut ini.
(a) Kasus 1: jumlah sensor 4, diletakkan pada titik 3, 4, 5, dan 6.
(b) Kasus 2: jumlah sensor 3, diletakkan pada titik 3, 4, dan 5.
(c) Kasus 3: jumlah sensor 3, diletakkan pada titik 2, 4, dan 6.
(d) Kasus 4: jumlah sensor 3, diletakkan pada titik 2, 3, dan 4.
(e) Kasus 5: jumlah sensor 3, diletakkan pada titik 4, 5, dan 6.
(f) Kasus 6: jumlah sensor 2, diletakkan pada titik 3 dan 5.
(g) Kasus 7: jumlah sensor 2, diletakkan pada titik 2 dan 6.
(h) Kasus 8: jumlah sensor 2, diletakkan pada titik 2 dan 4.
(i) Kasus 9: jumlah sensor 2, diletakkan pada titik 5 dan 6.
Hasil analisis SVD untuk kasus 1 diperoleh 3 set vektor beban penentu lokasi rusak. Masing-masing vektor
beban dikerjakan pada lokasi sensor, lalu model struktur sebelum rusak dianalisis berdasarkan vektor beban
ini. Hasil tegangan yang terjadi dinormalisasi sehingga batang dengan tegangan yang terbesar mempunyai
nilai absolut sebesar 1. Dari analisis diperoleh kandidat batang yang rusak sama untuk ketiga vektor beban.

Gambar 1. Rangka jembatan hipotesis
Hasil analisis oleh vektor beban ke-1 disajikan pada Gambar 2. Dari Gambar 2, tampak bahwa nilai
tegangan pada batang 8 sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa batang 8 merupakan batang dengan

S-4

KoNTekS 6
Universitas Trisakti, Jakarta 1-2 November 2012

Struktur
potensi rusak.. Selain batang 8, batang-batang
batang batang lain juga ada yang mempunyai tegangan yang kecil atau nol,
sehingga batang-batang ini pun perlu diperiksa sebagai batang yang berpotensi rusak.
Hasil analisis untuk vektor beban ke-2
ke 2 disajikan pada Gambar 3. Dari Gambar 3 tampak bahwa batang 8
mempunyai tegangan sama dengan nol. Sama seperti oleh vektor beban ke-1,
ke 1, terdapat batang-batang
batang
lain
yang mempunyai tegangan sangat kecil atau sama dengan nol, sehingga perlu diselidiki potensi
kerusakannya.
Hasil analisis oleh vektor beban ke-3
ke 3 disajikan pada Gambar 4. Dari Gambar 4, tampak bahwa batang 8
mempunyai tegangan sama dengan nol, sehingga merupakan batang dengan potensi rusak. Selain itu,
batang-batang
batang lain dengan tegangan yang sangat kecil atau sama dengan nol perlu diselidiki terhadap
potensi rusak.

Gambar 2. Kasus 1 oleh vektor beban ke-1.

Gambar 3. Kasus 1 oleh vektor beban ke-2.
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Gambar 4. Kasus 1 oleh vektor beban ke-3
ke
Hasil analisis SVD untuk kasus 2 (jumlah sensor 3) menunjukkan terdapat 2 buat vektor beban sebagai
penentu lokasi rusak. Selanjutnya masing-masing
masin
g vektor beban dikerjakan pada struktur dengan model tak
rusak. Hasil
il analisis normalisasi tegangan oleh vektor beban
beb ke-1 disajikan pada Gambar 5, sedangkan
sedangk hasil
analisis normalisasi tegangan oleh vektor beban ke-2
ke disajikan pada Gambar 6.
Dengan cara yang sama, hasil analisis untuk 3 buah sensor yang lain dilakukan. Hasil
Hasil analisis untuk kasus 3
dengan sensor diletakkan pada titik 2, 4 dan 6 disajikan pada Gambar 7 dan 8.

Gambar 5. Kasus 2 oleh vektor beban ke-1
ke

Gambar 6. Kasus 2 oleh vektor beban ke-2
ke
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Gambar 7. Kasus 3 oleh vektor beban ke-1

Gambar 8. Kasus 3 oleh vektor beban ke-2
Hasil analisis kasus 4 dengan sensor yang diletakkan pada titik 2, 3, dan 4 dapat dilihat pada Gambar 9 dan
10.

Gambar 9. Kasus 4 oleh vektor beban ke-1
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Gambar 10. Kasus 4 oleh vektor beban ke-2
Untuk kasus 5 dengan sensor diletakkan
akkan pada titik 4,5 dan 6, tegangan ternormalisasi oleh beban ke-1
ke dan
beban ke-22 disajikan pada Gambar 11 dan 12.
Deteksi dengan jumlah sensor 3 buah menunjukkan kasus 4 dengan sensor dipasang pada 2, 3 dan 4
merupakan deteksi yang paling baik, karena jumlah
jumlah batang yang terdeteksi rusak selain batang 8 lebih
sedikit.

Gambar 11 . Kasus 5 oleh vektor beban ke-1

Gambar 12.
12 Kasus 5 oleh vektor beban ke-2
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Pada kasus dengan 2 buah sensor;
sensor dengan variasi pengukuran pada titik 3 dan 5 (kasus 6), titik 2 dan 6
(kasus 7), titik 2 dan 4 (kasus 8), dan titik 5 dan 6 (kasus 9), masing-masing
masing
menghasilkan satu vektor
penentu lokasi rusak. Tegangan ternormaslisasi dapat dilihat pada Gambar 13 sampai
sampai dengan Gambar 16.

Gambar 13. Kasus 6

Gambar 14. Kasus 7

Gambar 15. Kasus 8
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Gambar 16. Kasus 9
Dari Gambar 13 sampai dengan Gambar 16 untuk kasus dengan 2 buah sensor, batang 8 dapat terdeteksi
sebagai batang yang rusak. Dari variasi pemasangan sensor yang ada, kasus 8 dengan sensor pada titik 2
dan 4, merupakan pilihan yang paling
palin baik, karena menghasilkan kandidat batang yang terdeteksi rusak
paling sedikit dibandingkan kasus lainnya.
KESIMPULAN
Dalam tulisan ini telah dibahas metode deteksi kerusakan
kerusakan dengan jumlah dan variasi sensor yang berbeda.
Metode deteksi
eteksi yang digunakan adalah dengan menggunakan nilai singular value decomposition dari
perbedaan matriks fleksibilitas untuk kondisi tidak rusak dan kondisi rusak. Metode ini dapat mendeteksi
lokasi batang yang rusak. Dengan jumlah dan variasi sensor yang berbeda, jumlah batang yang terdeteksi
rusak juga berbeda. Dari hasil analisis diperoleh semakin banyak sensor yang digunakan, jumlah batang
yang terdeteksi sebagai
gai kandidat batang yang rusak
rus juga semakin banyak. Dari simulasi tampak pula bahwa
untuk struktur dengan jumlah derajat kebebasan sebesar 25, jumlah sensor 2 buah dapat mendeteksi lokasi
kerusakan batang.
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