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BAB I 
 
PENDAHULUAN   

 
A. Latar Belakang Masalah  

 
Persaingan dibidang industri semakin tinggi dan meluas. Perusahaan yang 

dapat bertahan hidup yaitu perusahaan yang secara total melakukan  pengendalian 

produk, berciri dan berorientasi secara total pada kualitas, karena kualitas merupakan 

faktor dasar bagi konsumen dalam memilih produk. Konsumen berharap puas dengan 

produk yang dipilihnya, akibatnya kualitas merupakan faktor yang paling 

berpengaruh dalam membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan serta peningkatan 

posisi bersaing. Dengan adanya jaminan kualitas diharapakan dapat meningkatkan 

penetrasi pasar. 

Salah satu cara menjaga kualitas produk agar sesuai dengan spesifikasi adalah 

melakukan pemeriksaan terhadap proses secara periodik dan menjaga kapabilitas 

proses. Kapabilitas suatu proses diperlukan untuk mendukung dan menjamin kualitas 

produk yang baik, dimana jika proses berjalan dengan baik maka akan dihasilkan 

produk yang berkualitas. 

Genteng merupakan bagian utama dari suatu bangunan sebagai penutup atap 

rumah. Fungsi utama genteng adalah menahan panas sinar matahari dan guyuran air 

hujan.  Jenis genteng bermacam-macam, ada genteng beton, genteng tanah liat, 

genteng keramik, genteng seng dan genteng kayu (sirap).  Genteng beton adalah 

unsur bangunan yang digunakan untuk atap, yang dibuat beton dibentuk sedemikian 

rupa dan berukuran tertentu. 

Penelitian terhadap kualitas genteng beton telah dilakukan secara multivariet, 

karena variabel kualitas yang diukur lebih dari satu kualitas pembuatan genteng 

beton. Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan  penelitian  

produksi genteng beton (Wulan. 2003) dengan analisis yaitu dengan metode 

Multivariet menggunakan analisis faktor untuk mengelompokkan variabel - variabel 

yang paling berpengaruh pada pembuatan genteng beton, dengan variabel yang diuji 
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yaitu kekuatan lentur, penelitian rembesan air (permeabilitas), penelitian penyerapan 

air (Porositas), penelitian sifat tampak, penelitian ukuran genteng, penelitian 

penyerapan panas. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam menentukan 

pilihan terhadap bahan penutup atap terutama genteng beton, dapat dijadikan bahan 

informasi atau referensi untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai 

aplikasi beton fiber ke dalam genteng beton.  Memberikan wawasan tentang 

pengembangan ilmu teknologi yang semakin berkembang. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Dengan penambahan serbuk gergaji kayu akasia ke dalam adukan genteng 

beton, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar beban lentur rata-rata genteng beton dari setiap variasi   

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0 %; 5 %; 10 %; 15 %; dan 20% dari 

berat pasir ? 

2. Bagaimana rembesan air (permeabilitas) genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir ? 

3. Berapa persentase penyerapan air (porositas) dari setiap variasi penambahan      

serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir ? 

4. Bagaimana sifat tampak genteng beton dari setiap variasi penambahan serbuk 

gergaji kayu akasia  0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir ? 

5. Bagaimana keseragaman ukuran genteng beton untuk setiap variasi penambahan 

serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir ? 

6. Berapa nilai penyerapan panas rata-rata genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir ? 
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7. Bagaimana kualitas genteng beton tanpa bahan tambah dan genteng beton dengan 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia?  

 
C.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui beban lentur rata-rata genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

2. Untuk mengetahui rembesan air (permeabilitas) genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

3. Untuk mengetahui persentase penyerapan air (porositas) genteng beton dari 

variasi penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari 

berat pasir. 

4. Untuk mengetahui sifat tampak genteng beton dari setiap variasi penambahan   

serbuk gergaji kayu akasia    0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir. 

5. Untuk mengetahui keseragaman ukuran genteng beton dari setiap variasi 

penambahan   serbuk gergaji kayu akasia    0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari 

berat pasir. 

6. Untuk mengetahui nilai penyerapan panas rata-rata genteng beton dari setiap  

penambahan   serbuk gergaji kayu akasia    0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari 

berat pasir. 

7. Untuk mengetahui kualitas genteng beton tanpa bahan tambah dan genteng beton 

dengan penambahan serbuk gergaji kayu akasia.  
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D. Manfaat  Penelitian 

  

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Hasil dan penelitian ini dapat dijadikan informasi bahwa serbuk gergaji kayu 

akasia dapat dimanfaatkan sebagai campuran dalam pembuatan genteng beton.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas genteng beton, 

sehingga dapat mendukung usaha pengadaan bahan bangunan yang berkualitas 

sesuai dengan Departemen Pekerjaan Umum, 2007 (SNI 0096)  

3.  Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan inovasi dalam pembuatan genteng beton. 

4.  Mengetahui kekuatan genteng beton yang dihasilkan dengan bahan tambah serbuk 

gergaji kayu akasia.  

5. Dapat mendorong munculnya ide baru untuk mencari metode-metode terbaik 

dalam pembuatan bahan bangunan terutama genteng beton.  

6.  Menambah nilai guna dari serbuk gergaji kayu akasia.  

 

E.   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah, agar dalam melakukan 

penelitian genteng beton dapat menghasilkan kualitas genteng beton yang baik. 

Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Serbuk gergaji kayu akasia yang digunakan berasal dari Wonosobo (lolos ayakan 

no: 0,30 mm), dengan persentase 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% terhadap berat 

pasir yang digunakan. 

2. Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen Gresik dengan 

kemasan ini 40 kg, tertutup rapat dan butiranya halus tidak menggumpal. 

3. Pasir yang digunakan dalam penelitian ini pasir yang berasal dari Kaliworo 

Klaten. 

4. Kapur mill yang digunakan dalam penelitian ini dibeli di Toko Bangunan di 

wilayah Wonosobo. 
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5. Air yang digunakan dalam pembuatan genteng beton ini adalah air yang berada 

disekitar pembuatan genteng beton Kalasan, Yogyakarta. 

6. Faktor air semen (FAS) yang digunakan dalam penelitian ini 0,3 

7. Genteng beton yang diteliti pada umur 28 hari dengan jumlah benda uji masing – 

masing 5 buah. 

8. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian beban lentur, rembesan air   

(permeabilitas), penyerapan air (porositas), sifat tampak, ukuran dan penyerapan 

panas genteng beton. 

 
F. Penelitian Yang Relevan 

 
(Wiyadi: 1999 dalam Pambudi: 2005) melakukan penelitian mengenai 

genteng beton dengan tambahan ijuk yang diambil dari daerah Sayung Demak, 

menggunakan pasir Muntilan, semen Portland yang dipakai merk Nusantara. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan ijuk 0%; 1%; 2%; 3%; 4% dan 5% 

dengan panjang @1,5-2 cm, kadar air 3,922% dengan berat jenis 0,834 dan berat 

satuan ijuk 0,243 gram/cm3, pada perbandingan bahan susun semen Portland : pasir 

1 : 2,5; menggunakan fas 0,35, nilai rata-rata sebaran mortarnya 21,2 cm; 

menghasilkan kuat lentur genteng masing-masing 124.850; 124,944; 126,670; 

129,724, 131,442 dan 127,556 kg/cm². Berat benda uji genteng beton akibat 

penambahan ijuk dengan variasi berat ijuk 0%; 1%; 2%; 3%; 4% dan 5% adalah 

4936; 4727; 4696; 4625; 4563 dan 4554 gram dan daya serap airnya masing-masing 

4,74%; 4,97%; 5,12%; 5,35%; 5,52%; dan 5,78%.  

Dari hasil penelitian ini didapat perbedaan dengan penelitian yang terdahulu 

yaitu dari bahan tambah menggunakan serbuk gergaji kayu akasia, semen Portland 

yang dipakai menggunakan merk Gresik dengan isi kemasan 40 kg. Serbuk gergaji 

kayu akasia mempunyai zat perekat ( tobermorite ) yang baik bila bereaksi dengan 

semen. Penelitian ini perlu dilakukan peneltian ulang guna untuk penyempurnaan 

penelitian selanjutnya dengan memodifikasi persentase ( semen, kapur mill, pasir ). 


