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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

           Indonesia adalah Negara berkembang semenjak kemerdekaan Indonesia 

sampai sekarang. Sudah bisa dilihat dari segi struktur pembangunannya, misal 

pembangunan gedung-gedung bertingkat yang bisa dikhususkan untuk 

perkantoran, rumah sakit, mall, ruko, apartemen, dan lain sebagainya. 

Biasanya dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat ini 

menggunakan beton bertulang, baik dari segi pembuatan kolom, balok dan plat. 

Dinding bangunan itu sendiri biasanya menggunakan batu bata merah. Tetapi 

zaman sekarang pemakaian batu bata sebagai dinding bangunan bisa digantikan  

dengan penggunaan dinding panel atau kata yang lebih tepat dinding panel 

sebagai alternatif lain dalam penggunaan dinding bangunan. 

Dinding panel itu bisa terbuat dari semen dan pasir; PVC (polyvinyl 

chloride); mortar dengan bahan tambah polyvinyl acetat dan sisa serat aren 

dengan tulangan bambu (Lucky, 2008); jerami padi berjenis IR (Mediastika, 

2008) dan masih banyak lagi. Pada intinya dinding tersebut berfungsi hanya 

sebagai pemisah antara ruangan dalam, sebagai pembatas ruangan satu dengan 

ruangan lainnya, dan sebagai penahan cahaya panas dari matahari, menahan 

tiupan angin luar, dan untuk menghindari gangguan binatang atau tempias air dari 

luar. 

Pada penelitian ini dicoba kembali mengenai penelitian dinding panel 

dengan bahan semen dan pecahan genteng, yang sebelumnya sudah dilaksanakan 

oleh Wicaksana (2009) dan Setiawan (2009). Dalam penelitian dinding panel ini 

meninjau kuat lentur dari dinding panel yang ditambahkan dengan tulangan baja 

untuk sambungan antar dinding panel tersebut. 

 

B. Rumusan masalah 

Dinding panel yang akan diteliti di sini terdiri dari semen dan pecahan 

genteng dengan tambahan tulangan baja. Pecahan genteng di sini berfungsi 
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sebagai pengganti agregat kasar dan tulangan baja sebagai tulangan pengikat. Dari 

uraian di atas yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa berat satuan volume dari dinding panel dengan agregat pecahan 

genteng. 

2. Berapa kuat lentur dari dinding panel yang ditambahkan dengan tulangan baja 

dengan pecahan genteng sebagai agregat kasar. 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui berat satuan volume dari dinding panel dengan agregat 

pecahan genteng. 

2. Untuk mengetahui kuat lentur dari dinding panel yang ditambahkan dengan 

tulangan baja dengan pecahan genteng sebagai agregat kasar. 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat diadakan penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pandangan dan bukti, bahwa 

pecahan genteng dapat digunakan sebagai agregat kasar dalam pembuatan 

dinding panel. 

2. Dapat memberikan pandangan, bahwa dinding panel yang terbuat dari pecahan 

genteng dan semen bisa dijadikan pengganti dinding batu bata merah dalam 

bangunan, dengan tulangan baja sebagai tulangan pengikat antar dinding panel 

yang tanpa digrouting. 

 

E. Batasan masalah 

Untuk menyederhanakan pembahasan pada penelitian ini, perlu adanya 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Bahan penggati agregat kasar adalah pecahan genteng yang berasal dari Dukuh 

Titang, Gatak, Ngawen, Kabupaten Klaten. Ukuran pecahan genteng berkisar 

antara 5 mm sampai 40 mm sama dengan ukuran kerikil (Tjokrodimuljo, 

1996). 
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2. Jenis benda uji: 

a.) Silinder beton dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

b.) Dinding panel dengan ukuran (10x50x100) cm, dengan diameter lubang 

PVC ukuran 15 mm (5/8”)  pada jarak 25 cm. 

c.) Tulangan baja dengan dengan ukuran diameter 13 mm,  untuk dinding panel 

panjangnya 260 cm dan untuk pengujian tarik baja panjangnya 50 cm. 

3. Semen yang digunakan adalah semen portland jenis I merk Holcim. 

4. Air yang dipakai diambil dari laboratorium Bahan Bangunan, Fakultas Teknik, 

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Perencanaan dinding panel (beton non pasir) dengan berdasarkan perbandingan 

berat antara semen dan agregat 1:5. 

6. Faktor air semen yang digunakan 0,30; 0,35; 0,40 dan 0,45. 

7. Tiap variasi faktor air semen dibuat 5 buah benda uji. 

8. Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

9. Pengujian dilakukan pada dinding panel berumur 28 hari. 

 

F. KEASLIAN PENELITIAN 

 

Peneliti Wicaksana (2009) dengan judul Pemanfaatan Limbah Genteng 

Sebagai Dinding  Panel. Dalam pembuatan dinding panel dengan penggunaan 

limbah genteng sebagai agregat ringan tanpa penggunaan pasir dengan ukuran 

benda uji (5x50x100) cm diperoleh hasil yaitu genteng bisa dipakai sebagai 

pengganti agregat kasar tetapi ada beberapa karakteristik yang tidak memenuhi 

spesifikasi agregat kasar yang disyaratkan, Dari hasil pemeriksaan berat dinding 

panel satuan volume rata-rata dari benda uji hasil penelitian adalah untuk nilai fas 

0,35 berat satuan volume dinding panel rata-rata 1,331 gr/cm
3
, untuk nilai fas 0,40 

berat satuan volume dinding panel rata-rata 1,335 gr/cm
3
 dan untuk nilai fas 0,45 

berat satuan volume dinding panel rata-rata 1,332 gr/cm
3
. Berat satuan volume 

beton non pasir kurang dari 1,8 gr/cm
3
, sehingga hasil dari penelitian plat dinding 
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panel dapat diklasifikasikan sebagai beton non pasir. Dari hasil pemeriksaan kuat 

lentur pada fas 0,35 kuat lentur rata-rata sebesar 1,676 kN/mm
2
, untuk fas 0,4 kuat 

lentur rata-rata sebesar 1,508 kN/mm
2
, sedangkan untuk fas 0,45 kuat lentur rata-

rata sebesar 1,292 kN/mm
2
.  

Peneliti Setiawan (2009) dengan judul Model Sambungan Dinding Panel 

Dengan Agregat Pecahan Genteng. Dalam pembuatan dinding panel dengan 

penggunaan limbah genteng sebagai agregat ringan tanpa penggunaan pasir 

diperoleh hasil yaitu berat satuan volume dinding panel rata-rata 1,334 gr/cm
3
. 

Berat satuan volume seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai beton ringan 

dengan berat satuan volume kurang dari 1,8 gr/cm
3
. Penelitian ini didapatkan 

kekuatan lentur dinding panel dengan fas 0,35 sebesar 1,78 N/mm
2
, sedangkan 

pada fas 0,40 didapat kuat lentur sebesar 1,58 N/mm
2
. 

  Penelitian dengan judul Tinjauan Kuat Lentur Rangkaian Dinding Panel 

Dengan Tulangan Baja dan Agregat Pecahan Genteng yang dilakukan sifatnya 

melengkapi penelitian Wicaksana (2009) dan Setiawan (2009) dengan perbedaan 

model dinding panel, ukuran dinding panel dan tambahan tulangan baja sebagai 

perkuatan sambungan, sampai saat ini penelitian ini belum pernah dilakukan. 

 


