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A. Latar Belakang 

 Perkembangan rekayasa teknologi dalam bidang teknik sipil pada saat ini 

terasa begitu cepat, baik dalam bidang rekayasa struktur, manajemen, maupun 

teknologi bahan. Beton merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

mengingat fungsinya sebagai salah satu elemen pembentuk struktur yang paling 

banyak di gunakan, hal ini di sebabkan karena sistem kontruksi beton mempunyai 

banyak kelebihan jika dibandingkan dengan bahan lain. Misalnya mempunyai 

kuat tekan tinggi, dapat mengikuti bentuk bangunan secara bebas, tahan terhadap 

api dan biaya perawatannya relatif murah. Beton bermutu tinggi dan berkinerja 

tinggi saat ini merupakan material bangunan yang sudah banyak di gunakan dalam 

pelaksanaan struktur bangunan modern disebabkan oleh adanya kebutuhan kinerja 

structural yang tinggi pada bangunan tersebut baik pada keadaan layanan servis, 

keadaan batas (ultimate), maupun keawetanya (durability) secara jangka panjang  

Industri kontruksi di Indonesia berkembang dengan pesat seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi nasional, kemajuan tersebut perlu di imbangi dengan 

penyediaan bahan bangunan alternatif, seperti beton ringan karena beton memiliki 

berbagai keunggulan diantaranya mempunyai kuat tekan tinggi, tahan cuaca, tahan 

aus, perawatan rendah serta harga relatif murah. Kelemahan beton adalah kuat 

tarik rendah, terjadi pengembangan dan penyusutan saat perubahan suhu, getas 

serta sulit kedap air secara sempurna. 

 Pertimbangan melakukan penelitian dinding partisi  ini adalah untuk 

mencoba mengganti  bahan styrofoam   yang telah di teliti oleh Hatta dan 

Suprapto (2006), dengan bahan yang terdapat dialam yaitu batu apung yang di 

peroleh dari Dusun Terbah Desa Patuk, Wonosari, Gunung Kidul yang pada 

hakekatnya mempunyai nilai ekonomis dan segi kuantitas maupun kwalitas juga 

akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada. 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah seberapa besar 

pengaruh campuran pasir batu apung dan semen terhadap kuat tekan silinder dan 

kuat lentur dinding panel.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 

perbandingan kuat lentur dinding panel campuran  semen dengan agregat batu 

apung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dinding partisi teknologi beton sebagai bahan alternatif pengganti 

dinding batu bata yang memenuhi syarat kekuatan dan ekonomis. 

2. Di harapkan dapat memanfaatkan hasil kekayaan alam Indonesia yang benilai 

ekonomis tinggi. 

 

E. Batasan Masalah 

 Penelitian ini perlu pembatasan masalah sehingga pembahasan yang 

dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasanya, adapun yang menjadi batasan 

masalah adalah sebagai berikut. 

1. Semen yang di gunakan semen Portland , jenis I semen Gresik. 

2. Agregat halus batu apung diperoleh dari Desa Terbah, Patuk, Gunung Kidul. 

3. Tulangan yang di gunakan dari bambu apus berukuran 0,2 x 2 (50,100) cm. 

4. Air yang dipakai, berasal dari Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik, 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Sebelas Maret. 

5. Variasi kadar fas 0,45. 

6. Ukuran sample (5 x 50 x 100) cm. 

7. Campuran adukan dari semen : pasir batu apung, 1 : 4 ; 1 : 5 ; 1 : 6 ; 1 : 7. 

8. Jumlah benda uji 2 buah per variasi dan jumlah seluruhnya 8 buah. 

9. Pengujian dilakukan pada umur 28 hari. 



F. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian terdahulu dalam pembuatan dinding panel dengan 

memodifikasi bentuk sandwich tanpa tulangan menggunakan Calsibot, Styrofoam 

dan logam alumunium sebagai klem yang dibentuk sedemikian rupa dengan 

ukuran benda uji (120 x 60 x 7) cm atau sesuai dengan kebutuhan (Cahyo, 2005). 

 Sedang penelitian Hatta dan Suprapto (2006) menitikberatkan pada 

pengguanaan Styrofoam sebagai agregat halus dalam pembuatan dinding partisi 

dengan ukuran benda uji (120 x 60 x 5) dan (100 x 50 x 5) cm. 

 Pada penelitian ini pembuatan dinding panel dengan memodifikasi bentuk 

sandwich dengan tulangan dari bambu menggunakan Calsibot, pasir batu apung, 

dan kayu yang berbentuk papan tipis tebal 2 cm lebar 4,5 cm yang ada di pasaran 

sebagai klem, ukuran benda uji (5 x 50 x 100) cm.        
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