
UJI KUAT LENTUR DINDING PANEL MENGGUNAKAN TULANGAN
ANYAMAN BAMBU DENGAN AGREGAT PECAHAN GENTENG

SEBAGAI PENGGANTI KERIKIL (AGREGAT KASAR)

Naskah Publikasi Ilmiah

untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S-1 Teknik Sipil

diajukan oleh :

PARYONO

NIM : D 100 070 055

NIRM : 07.6.106.03010.500.55

kepada

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013





UJI KUAT LENTUR DINDING PANEL MENGGUNAKAN TULANGAN
ANYAMAN BAMBU DENGAN AGREGAT PECAHAN GENTENG

SEBAGAI PENGGANTI KERIKIL (AGREGAT KASAR)

Paryono (D 100 070 055)
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI

Pada  umumnya tembok atau dinding dibuat dari pasangan bata merah yang dilapisi 
dengan mortar, pada volume besar dan letak bangunan di daerah yang memerlukan 
perlakuan khusus, seperti didaerah gempa dan bangunan gedung bertingkat. Pembuatan 
dinding dengan bata merah yang dikerjakan di lapangan menimbulkan dampak yang tidak 
baik, seperti pekerjaan lama, boros tenaga kerja, memiliki berat jenis tinggi dan berbahaya 
ketika terjadi gempa. Untuk itu dibuatlah alternatif pengganti dinding pasangan batu bata 
dengan menggunakan dinding panel tulangan anyaman bambu dengan agregat pecahan 
genteng yang lebih tipis, ringan dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dari dinding 
pasangan batu bata, bahkan kekuatan dari dinding panel ini bisa melebihi dari dinding batu 
bata. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kuat lentur dinding 
panel dan dinding batu bata, mengetahui perbadingan berat jenis, mengetahui tebal 
optimum dinding panel yang sesuai dengan dinding batu bata ukuran 14 cm x 50 cm x 120 
cm, serta mengetahui perbandingan kekakuan. Dinding panel tulangan anyaman bambu 
dibuat dengan 3 variasi, yaitu ukuran 9x50x120 cm sebanyak 3 benda uji, ukuran 
10x50x120 cm sebanyak 3 benda uji dan ukuran 11x50x120 cm sebanyak 3 benda uji, 
sedangkan dinding pasangan batu bata ukuran 14x50x120 cm sebanyak 3 benda uji. 
Perencanaan campuran adukan beton dengan metode SNI-15-1990-03, dengan faktor air 
semen 0,40. Pengujian dilakukan ketika benda uji berumur 44 hari. Hasil pengujian kuat 
tekan silinder beton didapat nilai rata-rata sebesar 18,440 MPa. Hasil pengujian kuat lentur 
dinding panel tebal 10 cm kondisi Mretak teoritis rata-rata sebesar 3,101 kNm dan hasil 
pengujian kuat lentur dinding panel tebal 10 cm kondisi Mretak eksperimen rata-rata sebesar 
3,330 kNm, sedangkan hasil pengujian kuat lentur dinding pasangan batu bata tebal 14 cm 
kondisi Mretak teoritis rata-rata sebesar 2,700 kNm dan hasil pengujian kuat lentur dinding 
pasangan batu bata tebal 14 cm kondisi Mretak eksperimen rata-rata sebesar 3,305 kNm. 
Hasil pengujian berat jenis dinding panel tebal 10 cm rata-rata sebesar 1,598 ton/m3, 
sedangkan dinding pasangan batu bata tebal 14 cm rata-rata sebesar 2,192 ton/m3. Dari 
hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa dinding panel secara teoritis memiliki kuat 
lentur lebih tinggi, yaitu sebesar 12,93 % dan secara eksperimen kuat lenturnya hampir 
sama, hanya selisih 0,75 %, sedangkan dari hasil berat jenis menunjukkan dinding panel 
relatif lebih ringan, yaitu sebesar 27,1 % lebih ringan dibandingkan dinding pasangan batu 
bata, sehingga cocok untuk dinding pada gedung tahan gempa.

Kata kunci : agregat pecahan genteng, dinding panel, kuat lentur, tulangan anyaman 
bambu.



FLEXURAL STRENGHT WALL PANEL TEST USING BAMBOO WOVEN 
REINFORCEMENT WITH AGGREGATE TILE FRAGMENTS

A SUBSTITUTE FOR GRAVEL (AGGREGATE ROUGH)

ABSTRACT

In general, masonry or walls made of red masonry coated with mortar, the large 
volume and location of the building in an area that requires special treatment, such as the 
earthquake areas and multi-storey buildings. Making a red brick wall done in the field have 
an impact that is not good, as the old job, wasteful of labor, has a high specific gravity and 
danger when an earthquake happens. To that made alternative masonry walls using 
bamboo reinforcement wall panels with aggregate tile fragments that are thinner, lighter 
and have a strength not less than masonry walls, even the strength of the wall panels can be 
in excess of a brick wall. In this study aims to determine the ratio of flexural strength wall 
and brick wall panel, knows comparisons density, determine the optimum thick wall panels 
in accordance with the brick wall of size 14 cm x 50 cm x 120 cm, and to know the ratio of 
stiffness. Reinforcement of woven bamboo wall panels are made with 3 variations, the size 
9x50x120 cm 3 specimen, size 10x50x120 cm 3 specimens and size 11x50x120 cm 3 
specimen, while the masonry wall size 14x50x120 cm 3 specimen. The concrete mix 
design methods SNI-15-1990-03, with a water cement factor 0.40. Tests conducted when 
the specimen age of 44 days. The results of compressive strength testing of concrete 
cylinders obtained an average value of 18.440 MPa. The results of flexural strength testing 
panel wall thickness of 10 cm condition Mretak theoretical average of 3.101 kNm and 
flexural strength test results of 10 cm thick wall panels Mretak experimental conditions an 
average of 3.330 kNm, while the flexural strength test results masonry wall 14 cm thick 
conditions Mretak theoretical average of 2.700 kNm and flexural strength test results 
masonry wall 14 cm thick Mretak experimental conditions an average of 3.305 kNm. Test 
results density wall panel 10 cm thick on average by 1.598 ton/m3, while the masonry wall 
14 cm thick on average by 2.192 ton/m3. From the above test results indicate that the wall 
panels theoretically has higher flexural strength, amounting to 12.93% and the strong 
bending experiment is almost the same, the difference is only 0.75%, while the results 
show wall panel density is relatively mild, amounting to 27.1% lighter than masonry walls, 
making it suitable for the walls in earthquake-resistant buildings.

Keywords: aggregate fraction tiles, wall panels, flexural strength, bamboo 
reinforcement.

PENDAHULUAN

Pada  umumnya tembok atau dinding dibuat dari bahan batu kali atau bata merah 

yang dilapisi dengan mortar, pada volume besar dan letak bangunan di daerah yang 

memerlukan  perlakuan khusus, seperti didaerah gempa dan bangunan gedung bertingkat. 

Pembuatan dinding dengan bata merah yang dikerjakan di lapangan menimbulkan dampak 

yang tidak baik di lapangan seperti pekerjaan lama, boros tenaga kerja, memiliki berat 

jenis tinggi dan berbahaya ketika terjadi gempa. Untuk itu maka dibuatlah alternatif 

pengganti dinding/tembok batu kali/batu bata dengan menggunakan dinding panel yang 



lebih tipis ringan dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dari dinding/tembok yang dibuat 

dari batu kali ataupun dari batu bata, bahkan kekuatan dari dinding panel ini bisa melebihi 

dari bahan – bahan tersebut diatas.

Tulangan pada umumnya dari material baja yang merupakan kuat menahan kuat 

tarik, namun logam semakin lama semakin mahal, mengingat ketersediaan bahan dasarnya 

semakin lama semakin terbatas dan proses produksinya yang membutuhkan teknologi 

tinggi. Semakin mahalnya baja tulangan mendorong beberapa ahli untuk mencari material 

alternatif untuk menggantikan peran baja tulangan tersebut. Salah satu bahan rekayasa 

bukan logam (non-metallic material) yang dinamakan polimer sempat menjadi kandidat 

untuk menggantikan peran baja tulangan tersebut. Bahan polimer telah banyak digunakan 

sebagai bahan substitusi untuk logam terutama karena sifat-sifatnya yang ringan, tahan 

korosi, tahan terhadap bahan kimia, dan murah, khususnya untuk aplikasi-aplikasi pada 

temperatur rendah. Hal lain yang banyak menjadi pertimbangan adalah daya hantar listrik 

dan panas yang rendah, kemampuan untuk meredam kebisingan, warna dan tingkat 

transparansi yang bervariasi, kesesuaian desain dan manufaktur Namun beberapa waktu ini 

beredar ide bahwa bambu bisa digunakan untuk menggantikan peran baja tulangan pada 

struktur beton. Ternyata itu bukan merupakan omong kosong belaka. Bambu memang 

merupakan tanaman yang kuat. Wajar apabila bambu dijadikan sebagai kandidat untuk 

menggantikan baja tulangan.

Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan penggunaan pecahan genteng sebagai 

pengganti agregat kasar dan tulangan dari bambu, benda uji tersebut akan dicoba 

dibandingkan dengan dinding pasangan batu bata ukuran 14 cm x 50 cm x 120 cm. Dalam 

penelitian ini diharapkan dinding panel dengan agregat pecahan genteng dan tulangan dari 

bambu orie dapat dipergunakan sebagai alternatif pengganti dinding/tembok dari batu bata 

maupun batu kali yang lebih ekonomis dan lebih berkualitas.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dinding Panel

Menurut Winter (1993), dinding panel beton ringan berserat adalah komponen 

bangunan yang dibuat dari campuran bahan baku perekat hidrolis atau sejenisnya ditambah 

dengan serat alami atau sintesis, agregat halus dan air, dengan atau tanpa bahan pengisi 

lainya, di bentuk menjadi lembaran dengan permukaan rata-rata dengan penampang 

berongga dan mempunyai berat isi kurang lebih 1850 kg/m3. Dinding panel yang dibuat 



secara pracetak adalah solusi tepat bagi kondisi daerah atau jenis pekerjaan seperti diatas. 

Keuntungan dari konstruksi beton pracetak terletak pada berkurangnya tenaga kerja yang 

diperlukan dalam menghasilkan satu satuan beton karena rangkaian produksi dilakukan 

secara mekanis dan pembuatannya dapat dilakukan dengan tenaga kerja setempat tanpa 

keahlian khusus.

B. Bambu

Bambu adalah rumput berkayu berbentuk pohon atau perdu. Bambu merupakan 

tumbuhan berumpun, berakar serabut yang batangnya berbentuk silinder dengan diameter 

bervariasi mengecil mulai dari ujung bawah sampai ujung atas, berongga, keras dan 

mempunyai pertumbuhan primer yang sangat cepat tanpa diikuti pertumbuhan sekunder, 

sehingga tingginya dapat mencapai 40 m. Silinder batang bambu tersebut dipisahkan oleh 

nodia/ruas, yaitu diafragma-diafragma yang arahnya transversal (Dransfield dan Widjaja, 

1995 dalam Teguh, 2012).

LANDASAN TEORI

A. Kuat tarik bambu

Kekuatan tarik serat bambu yaitu suatu ukuran kemampuan bambu dalam hal untuk 

menahan gaya-gaya yang cenderung menyebabkan bambu itu terlepas satu sama lain. 

Untuk menghitung besarnya tegangan tarik dari bambu sejajar serat dapat dipergunakan 

rumus sebagai berikut :

σmaks = 
Pmaks

A

dengan : Pmaks = pembebanan tarik maksimal (N)
A = luas penampang benda uji (mm2)
σmaks = tegangan maksimal bambu (MPa)

B. Berat Jenis Dinding Panel

Berat jenis beton yang mengunakan campuran beton normal sekitar 2300 kg/m3 –

2400 kg/m3. Rumus untuk menghitung berat isi adalah sebagai berikut:

γc =  
W

V
    

dengan : W = berat benda uji (N}
V = volume (mm3)

γc = berat jenis (N/mm3)



C. Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujian kuat tekan beton dilaksanakan dengan memberikan beban pada 

permukaan benda uji silinder beton sampai retak. Besarnya kuat tekan dinding panel 

masing-masing benda uji digunakan rumus  sebagai berikut :

f’c =  
A

    

dengan : f’c = Kuat tekan maksimum beton (N/mm2)
Pmax = Beban maksimum (N)
A = Luas permukaan benda uji (mm2)

D. M.O.R (Modulus of Rupture) Beton

Tegangan retak awal disebut Modulus of Rupture (MOR), besarnya MOR untuk 

pengujian dengan penempatan beban di tengah bentang dapat dirumuskan sebagai berikut:

MOR =  
2 b 

    

dengan : MOR = Modulus of Rupture (N/.mm2)
P = Beban maksimum (N)
l = Panjang bentang (mm)
b = Lebar benda uji (mm)
h = Tinggi benda uji (mm)

E. Momen Retak Dinding Panel

1. Momen Retak Teoritis

n = 

EBambu = 294200 Kg/cm2

= 29420 MPa (Morisco, 1999)

EBeton = 4700 ′

ABambu Satu Sisi = n . ABambu

Aeq     =  (b × h) + 2(n − 1). A )
Ieq       = . (b x h ) + 2((n − 1). A . x d )
MOR = 

Mretak = 
×

×
2. Momen Retak Eksperimental

Mretak = × P × L + x q x bs x L



F. Desain Benda Uji

Desain benda uji ini berdasarkan metode elastis, sehingga seluruh penampang 

beton baik pada sisi tarik maupun tekan diperhitungkan atau turut mendukung beban, 

sedangkan jika tinjauannya sampai ke ultimit, maka hanya sisi tekan beban saja yang 

diperhitungkan, namun dalam penelitian ini tidak ditinjau pada kondisi ultimit.

 Data – data Desain

MOR =  
2 b 

    

MOR =  
. .

2 . 600 mm .
    

MOR = 1.653 N/mm2 = 1.653 MPa

MRetak = MORbata x 1/6 x b x h2

= 1.653 x 1/6 x 500 x 1402 = 2700000 N.mm

= 2.700 kN.m

b = 50 cm

ds = 1.5 cm

f’c = 18 MPa

EBambu = 294200 Kg/cm2 = 29420 MPa (Morisco, 1999)

EBeton = 4700 ′ = 4700√18 = 19940.41 MPa

n =  =  . = 1.475

ABambu satu Sisi = Jumlah tulangan x ABambu

= 7 x (0.5 x 2) = 7 cm2

MORbeton = 0.7 x ’     (SNI-03-2847-2002)

= 0.7 x √18 = 2.97 MPa

MOR = M x 12 x h
112 b. h + 2((n − 1) x A x (0.5. h − 2ds) )

2.97 = 2700 x 12 h
112 x 50 x h x 2(( 1.475 − 1) x 7 x (12 h − 2 x 1.5 ) )

Dengan Cara Triall And Error diperoleh Nilai (h) = 10.345 cm = 10 cm, Untuk 

penelitian tebal benda uji diambil 1 cm dibawah dan 1 cm diatas tebal perhitungan, maka 

untuk penelitian di pakai tebal 9 cm, 10 cm, dan 11 cm.



METODE PENELITIAN

A. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini secara maksimal dan akurat, Secara garis 

besar penelitian ini dilaksanakan dalam 5 tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I : Persiapan

Pada tahap ini mempersiapkan peralatan yang sudah tersedia di Laboratorium Bahan 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun 

peralatan yang dari luar dan menyediakan bahan – bahan yang dibutuhkan dalam 

proses penelitian seperti: semen, air, agregat halus (pasir), agregat kasar (pecahan 

genteng) dan tulangan anyaman bambu.

2. Tahap II : Pemeriksaan bahan dasar

Pemeriksaan bahan dilaksanakan pada semen, air, pasir dan bambu meliputi:

a Pemeriksaan visualisasi semen.

b Pemeriksaan visualisasi air.

c Penelitian dan pengujian pasir, meliputi : pemeriksaan kandungan bahan organik 

dan kandungan lumpur, pemeriksaan gradasi agregat, pemeriksaan kadar SSD 

(Saturated Surface Dry), pemeriksaan specific grafity dan absorbsi.

d Pengujian agregat pecahan genteng, meliputi : pemeriksaan specific grafity dan 

absorbsi dan pemeriksaan gradasi agregat.

e Pengujian bambu, yaitu pengujian kuat tarik bambu.

3. Tahap III : Perencanaan dan pembuatan benda uji

a Perencanaan campuran beton mengunakan metode Standart Nasional Indonesia

SNI-15-1990-03 dengan f.a.s yaitu 0.40.

b Pembuatan benda uji beton berbentuk silinder, dinding panel dan pembuatan 

dinding batu bata. 

c Perawatan benda uji dilakukan dengan cara disiram selama 28 hari 

4. Tahap IV : Pengujian kuat tekan dan kuat lentur dinding panel

a. Pengujian kuat tekan silinder beton.

b. Pengujian kuat lentur dinding panel.

c. Pengujian kuat lentur dinding batu bata.

5. Tahap V : Analisis data dan kesimpulan



Setelah mendapatkan data-data dari hasil yang diperoleh dalam pengujian kuat 

lentur dinding batu bata, kuat lentur dinding panel dan kuat tekan silinder, kemudian data 

tersebut diolah dan dianalisa dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan 

grafik. Berdasarkan analisa tersebut, maka akan mendapatkan kesimpulan mengenai kuat 

lentur dinding batu bata, kuat lentur dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu 

dengan agregat pecahan genteng dan kuat tekan silinder beton. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Bahan Penyusun Dinding Panel

1. Pemeriksaan semen.

Semen yang digunakan adalah semen Portland merk Holcim yang saat digunakan 

semen masih dalam kondisi baik, tidak terjadi penggumpalan dan masih berbentuk serbuk.

2. Pengujian kuat tarik bambu.

Hasil pengujian kuat tarik bambu tercantum pada Tabel 1:

Tabel 1. Hasil pengujian kuat tarik bambu ori (dengan buku)

No
Benda 

uji
Gaya 

maksimal (N)
L 

(mm)
b 

(mm)
h 

(mm)
Luas 

(mm2)
Kuat tarik

(N/mm2) (MPa)

1 I 12000 500 20 5 100 120.00 120.00
2 II 13200 500 20 5 100 132.00 132.00
3 III 12400 500 20 5 100 124.00 124.00

Kuat tarik rata - rata 125.33 125.33
3. Pengujian kualitas agregat halus

Hasil dari pemeriksaan terhadap agregat halus (pasir) yang telah dilaksanakan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil pemeriksaan agregat halus (pasir).

Jenis pemeriksaan pasir Standart Hasil pemeriksaan
Kandungan bahan organik - Kuning Muda (no. 1)
Nilai Saturated Surface Dry (SSD) > ½ tinggi kerucut 3,63 cm
Berat jenis SSD 2,5 - 2,7 Kg/cm3 2,60 Kg/cm3

Penyerapan (Absorbsi) < 5 % 1,21 %

Kadar lumpur < 5 % 2,03 %
Batas gradasi - Daerah II
Modulus halus butir 1,5 - 3,8 3,03
Kadar air - 1,21 %



4. Pengujian kualitas agregat kasar pecahan genteng

Hasil dari pemeriksaan agregat kasar pecahan genteng pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil pemeriksaan agregat kasar pecahan genteng.

Jenis pemeriksaan pec. genteng Standart Hasil pemeriksaan
Berat jenis SSD - 2,25 Kg/cm3

Penyerapan (Absorbsi) - 15,49 %
Kadar lumpur < 1 % 0 %
Modulus halus butir 5 - 8 7,12
Kadar air - 0,60 %

B. Pengujian Pendukung

1. Workability adukan beton

Dalam pelaksanaan di lapangan nilai slump yang dipakai pada penelitian adalah 

dengan berpedoman dari dari ketentuan PBI 1971, yaitu antara 7,5 – 15 cm. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai slump memenuhi syarat yang direncanakan karena 

nilai rata-rata 11,96 cm.

2. Pengujian berat jenis beton

Pengujian berat jenis silinder beton adalah perbandingan berat silinder beton 

dengan volume silinder beton. Pengujian ini dilakukan setelah beton berumur 44 hari, 

Hasil perhitungan berat jenis silinder beton rata-rata dari 4 sampel adalah sebesar 2,133 

gram/cm3.

3. Kuat tekan beton

Hasil dari pengujian kuat tekan silinder beton pada umur 44 hari rata-rata adalah 

sebesar 18,313 Mpa.

C. Hasil Pengujian Kuat Lentur

1. Analisis keruntuhan

Pada waktu pengujian dinding panel campuran agregat pecahan genteng dengan 

tulangan anyaman bambu, dapat disimpulkan bahwa pola keruntuhan yang terjadi tidak 

sampai menyebabkan dinding panel terbelah menjadi dua bagian dan hanya sebatas retak 

saja, hal ini dikarenakan penggunaan dua lapis tulangan anyaman bambu mampu menahan 

beban dari alat Bending Test Machine, sehingga mencegah dinding panel campuran agregat 

pecahan genteng dengan tulangan anyaman bambu terbelah menjadi dua bagian.  Dengan 

pola keruntuhan semacam ini maka dinding panel campuran agregat pecahan genteng 

dengan tulangan anyaman bambu sangat baik digunakan sebagai pengganti pasangan 



dinding batu bata pada daerah rawan gempa, hal ini dikarenakan pola keruntuhan yang 

masih mempertahankan bentuk aslinya. Apabila sewaktu-waktu terjadi gempa maka 

dinding panel ini tidak langsung runtuh namun diawali dengan retakan-retakan terlebih 

dahulu hingga batas maksimal dari kekuatan dinding panel tersebut.

2. Analisis teoritis

Dari hasil perhitungan kuat lentur teoritis dinding panel menggunakan tulangan

anyaman bambu tebal 10 cm diperoleh Mretak rata–rata sebesar 3,101 kNm, sedangkan 

dinding batu bata tebal 14 cm di peroleh Mretak rata–rata sebesar 2,700 kNm. Secara teoritis 

dinding panel tebal 10 cm lebih lentur dibandingkan dinding batu bata, yaitu selisihnya 

sebesar 12.93 %.

3. Analsis eksperimen

Untuk menghitung kuat lentur (Mretak) dinding panel dan dinding batu bata secara 

eksperimen digunakan rumus sebagai berikut :

Kuat lentur, Mretak =  q.bs.L2 + P.L

Dari hasil perhitungan kuat lentur secara eksperimen dinding panel menggunakan 

tulangan anyaman bambu tebal 10 cm diperoleh Mretak rata–rata sebesar 3,330 kNm, 

sedangkan dinding batu bata tebal 14 cm di peroleh Mretak rata–rata sebesar 3,305 kNm. 

Secara eksperimen dinding panel tebal 10 cm lebih lentur dibandingkan dengan dinding 

batu bata, yaitu hanya selisih sebesar 0,75 %.

D. Perbandingan Berat Jenis

Perhitungan perbandingan berat jenis dilakukan untuk membandingkan antara berat 

jenis dinding panel dengan dinding batu bata. Dari hasil perhitungan dinding batu bata 

ukuran 14 x 50 x 120 cm di peroleh berat jenis rata–rata sebesar 2,192 ton/m3, sedangkan 

dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu tebal 10 cm diperoleh berat jenis

rata–rata sebesar 1,598 ton/m3, dengan demikian dinding panel lebih ringan dibandingkan 

dengan dinding batu bata, yaitu memiliki selisih sebesar 27.1 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dinding panel menggunakan tulangan 

anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng sebagai pengganti agregat kasar, 

material atau bahan seperti : pasir, semen, air dan agregat pecahan genteng yang 



digunakan sudah memenuhi persyaratan teknis, sehinnga dari hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1). Kuat tekan silinder beton campuran agregat pecahan genteng pada umur 44 hari rata-

rata sebesar 18,440 MPa dan berat jenis rata-rata silinder beton dengan fas 0,40 adalah 

sebesar 2,056 gram/cm3.

2). Kuat tarik bambu ori yang digunakan sebagai tulangan rata-rata sebesar 125.33 MPa.

3). Kuat lentur rata-rata dinding panel tebal 10 cm pada kondisi Mretak teoritis adalah 

3.101 kNm, sedangkan kuat lentur dinding batu bata pada kondisi Mretak teoritis adalah 

2.700 kNm, sehingga dinding panel secara teoritis lebih lentur, yaitu sebesar 12.93 % 

dari pada dinding batu bata.

4). Kuat lentur rata-rata dinding panel tebal 10 cm pada kondisi Mretak eksperimen adalah 

3.330 kNm, sedangkan kuat lentur dinding batu bata tebal 14 cm pada kondisi Mretak

eksperimen adalah 3.305 kNm, sehingga secara eksperimen kuat lenturnya hampir 

sama, yaitu sebesar 0.75 %.

5). Perbandingan berat jenis antara dinding batu bata dengan dinding panel tebal 10 cm 

menunjukkan bahwa dinding panel lebih ringan dari pada dinding batu bata tebal 14 

cm, yaitu dari 2,192 ton/m3 menjadi 1,598 ton/m3 atau memiliki presentase sebesar 

27.1 %.

6). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dinding panel menggunakan tulangan 

anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng sebagai pengganti agregat kasar 

tebal 10 cm memiliki kekuatan lentur yang hampir sama dengan dinding batu bata 

tebal 14 cm, bahkan dinding panel lebih ringan, sehingga cocok untuk dinding gedung 

ataupun dinding bangunan tahan gempa.

7). Limbah genteng yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak 

memiliki nilai jual ternyata dapat dimanfaatkan sebagai agregat kasar pengganti 

kerikil, bahkan kekuatan dari beton campuran agregat pecahan genteng tidak berbeda 

jauh dengan beton normal.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dinding panel menggunakan tulangan 

anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng sebagai agregat kasar, saran yang dapat 

diberikan dengan melihat hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



1) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai dinding panel menggunakan tulangan 

anyaman bambu dengan variasi yang berbeda, sehingga bisa didapatkan hasil yang 

lebih maksimal.

2) Serta dapat mengganti bahan bambu ori dengan jenis bambu yang lain seperti bambu 

petung, bambu wulung, atau bambu apus dll.

3) Bisa mengganti agregat kasar pecahan genteng dengan alternatif agregat yang lebih 

ringan lainnya, agar berat jenis menjadi sangat ringan, namun tidak mengurangi 

kekuatan lenturnya.

4) Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pencampuran adukan agar semakin homogen 

antara air, semen, pasir dan agregat pecahan genteng.

5) Perlu adanya alat penggetar (vibrator) agar proses pembuatan dinding panel berjalan 

dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan beton yang baik.

6) Pada pembuatan benda uji permukaan sebaiknya dibuat serata mungkin, sehingga, 

dapat menghasilkan kuat tekan silinder beton dan kuat lentur dinding panel sesuai  

dengan yang diinginkan. 
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ABSTRAKSI



Pada  umumnya tembok atau dinding dibuat dari pasangan bata merah yang dilapisi dengan mortar, pada volume besar dan letak bangunan di daerah yang memerlukan perlakuan khusus, seperti didaerah gempa dan bangunan gedung bertingkat. Pembuatan dinding dengan bata merah yang dikerjakan di lapangan menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti pekerjaan lama, boros tenaga kerja, memiliki berat jenis tinggi dan berbahaya ketika terjadi gempa. Untuk itu dibuatlah alternatif pengganti dinding pasangan batu bata dengan menggunakan dinding panel tulangan anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng yang lebih tipis, ringan dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dari dinding pasangan batu bata, bahkan kekuatan dari dinding panel ini bisa melebihi dari dinding batu bata. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kuat lentur dinding panel dan dinding batu bata, mengetahui perbadingan berat jenis, mengetahui tebal optimum dinding panel yang sesuai dengan dinding batu bata ukuran 14 cm x 50 cm x 120 cm, serta mengetahui perbandingan kekakuan. Dinding panel tulangan anyaman bambu dibuat dengan 3 variasi, yaitu ukuran 9x50x120 cm sebanyak 3 benda uji,  ukuran 10x50x120 cm sebanyak 3 benda uji dan ukuran 11x50x120 cm sebanyak 3 benda uji, sedangkan dinding pasangan batu bata ukuran 14x50x120 cm sebanyak 3 benda uji. Perencanaan campuran adukan beton dengan metode SNI-15-1990-03, dengan faktor air semen 0,40. Pengujian dilakukan ketika benda uji berumur 44 hari. Hasil pengujian kuat tekan silinder beton didapat nilai rata-rata sebesar 18,440 MPa. Hasil pengujian kuat lentur dinding panel tebal 10 cm kondisi Mretak teoritis rata-rata sebesar 3,101 kNm dan  hasil pengujian kuat lentur dinding panel tebal 10 cm kondisi Mretak eksperimen rata-rata sebesar 3,330 kNm, sedangkan hasil pengujian kuat lentur dinding pasangan batu bata tebal 14 cm kondisi Mretak teoritis rata-rata sebesar 2,700 kNm dan hasil pengujian kuat lentur dinding pasangan batu bata tebal 14 cm kondisi Mretak eksperimen rata-rata sebesar 3,305 kNm. Hasil pengujian berat jenis dinding panel tebal 10 cm rata-rata sebesar 1,598 ton/m3, sedangkan dinding pasangan batu bata tebal 14 cm rata-rata sebesar 2,192 ton/m3. Dari hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa dinding panel secara teoritis memiliki kuat lentur lebih tinggi, yaitu sebesar 12,93 % dan secara eksperimen kuat lenturnya hampir sama, hanya selisih 0,75 %, sedangkan dari hasil berat jenis menunjukkan dinding panel relatif lebih ringan, yaitu sebesar 27,1 % lebih ringan dibandingkan dinding pasangan batu bata, sehingga cocok untuk dinding pada gedung tahan gempa. 



Kata kunci : agregat pecahan genteng, dinding panel, kuat lentur, tulangan anyaman bambu.









FLEXURAL STRENGHT WALL PANEL TEST USING BAMBOO WOVEN REINFORCEMENT WITH AGGREGATE TILE FRAGMENTS

A SUBSTITUTE FOR GRAVEL (AGGREGATE ROUGH)



ABSTRACT



In general, masonry or walls made of red masonry coated with mortar, the large volume and location of the building in an area that requires special treatment, such as the earthquake areas and multi-storey buildings. Making a red brick wall done in the field have an impact that is not good, as the old job, wasteful of labor, has a high specific gravity and danger when an earthquake happens. To that made alternative masonry walls using bamboo reinforcement wall panels with aggregate tile fragments that are thinner, lighter and have a strength not less than masonry walls, even the strength of the wall panels can be in excess of a brick wall. In this study aims to determine the ratio of flexural strength wall and brick wall panel, knows comparisons density, determine the optimum thick wall panels in accordance with the brick wall of size 14 cm x 50 cm x 120 cm, and to know the ratio of stiffness. Reinforcement of woven bamboo wall panels are made with 3 variations, the size 9x50x120 cm 3 specimen, size 10x50x120 cm 3 specimens and size 11x50x120 cm 3 specimen, while the masonry wall size 14x50x120 cm 3 specimen. The concrete mix design methods SNI-15-1990-03, with a water cement factor 0.40. Tests conducted when the specimen age of 44 days. The results of compressive strength testing of concrete cylinders obtained an average value of 18.440 MPa. The results of flexural strength testing panel wall thickness of 10 cm condition Mretak theoretical average of 3.101 kNm and flexural strength test results of 10 cm thick wall panels Mretak experimental conditions an average of 3.330 kNm, while the flexural strength test results masonry wall 14 cm thick conditions Mretak theoretical average of 2.700 kNm and flexural strength test results masonry wall 14 cm thick Mretak experimental conditions an average of 3.305 kNm. Test results density wall panel 10 cm thick on average by 1.598 ton/m3, while the masonry wall 14 cm thick on average by 2.192 ton/m3. From the above test results indicate that the wall panels theoretically has higher flexural strength, amounting to 12.93% and the strong bending experiment is almost the same, the difference is only 0.75%, while the results show wall panel density is relatively mild, amounting to 27.1% lighter than masonry walls, making it suitable for the walls in earthquake-resistant buildings.



Keywords: aggregate fraction tiles, wall panels, flexural strength, bamboo reinforcement.



PENDAHULUAN

Pada  umumnya tembok atau dinding dibuat dari bahan batu kali atau bata merah yang dilapisi dengan mortar, pada volume besar dan letak bangunan di daerah yang memerlukan  perlakuan khusus, seperti didaerah gempa dan bangunan gedung bertingkat. Pembuatan dinding dengan bata merah yang dikerjakan di lapangan menimbulkan dampak yang tidak baik di lapangan seperti pekerjaan lama, boros tenaga kerja, memiliki berat jenis tinggi dan berbahaya ketika terjadi gempa. Untuk itu maka dibuatlah alternatif pengganti dinding/tembok batu kali/batu bata dengan menggunakan dinding panel yang lebih tipis ringan dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dari dinding/tembok yang dibuat dari batu kali ataupun dari batu bata, bahkan kekuatan dari dinding panel ini bisa melebihi dari bahan – bahan tersebut diatas.

Tulangan pada umumnya dari material baja yang merupakan kuat menahan kuat tarik, namun logam semakin lama semakin mahal, mengingat ketersediaan bahan dasarnya semakin lama semakin terbatas dan proses produksinya yang membutuhkan teknologi tinggi. Semakin mahalnya baja tulangan mendorong beberapa ahli untuk mencari material alternatif untuk menggantikan peran baja tulangan tersebut. Salah satu bahan rekayasa bukan logam (non-metallic material) yang dinamakan polimer sempat menjadi kandidat untuk menggantikan peran baja tulangan tersebut. Bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan substitusi untuk logam terutama karena sifat-sifatnya yang ringan, tahan korosi, tahan terhadap bahan kimia, dan murah, khususnya untuk aplikasi-aplikasi pada temperatur rendah. Hal lain yang banyak menjadi pertimbangan adalah daya hantar listrik dan panas yang rendah, kemampuan untuk meredam kebisingan, warna dan tingkat transparansi yang bervariasi, kesesuaian desain dan manufaktur Namun beberapa waktu ini beredar ide bahwa bambu bisa digunakan untuk menggantikan peran baja tulangan pada struktur beton. Ternyata itu bukan merupakan omong kosong belaka. Bambu memang merupakan tanaman yang kuat. Wajar apabila bambu dijadikan sebagai kandidat untuk menggantikan baja tulangan.

Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan penggunaan pecahan genteng sebagai pengganti agregat kasar dan tulangan dari bambu, benda uji tersebut akan dicoba dibandingkan dengan dinding pasangan batu bata ukuran 14 cm x 50 cm x 120 cm. Dalam penelitian ini diharapkan dinding panel dengan agregat pecahan genteng dan tulangan dari bambu orie dapat dipergunakan sebagai alternatif pengganti dinding/tembok dari batu bata maupun batu kali yang lebih ekonomis dan lebih berkualitas.



TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dinding Panel

Menurut Winter (1993), dinding panel beton ringan berserat adalah komponen bangunan yang dibuat dari campuran bahan baku perekat hidrolis atau sejenisnya ditambah dengan serat alami atau sintesis, agregat halus dan air, dengan atau tanpa bahan pengisi lainya, di bentuk menjadi lembaran dengan permukaan rata-rata dengan penampang berongga dan mempunyai berat isi kurang lebih 1850 kg/m3. Dinding panel yang dibuat secara pracetak adalah solusi tepat bagi kondisi daerah atau jenis pekerjaan seperti diatas. Keuntungan dari konstruksi beton pracetak terletak pada berkurangnya tenaga kerja yang diperlukan dalam menghasilkan satu satuan beton karena rangkaian produksi dilakukan secara mekanis dan pembuatannya dapat dilakukan dengan tenaga kerja setempat tanpa keahlian khusus.

B. Bambu

Bambu adalah rumput berkayu berbentuk pohon atau perdu. Bambu merupakan tumbuhan berumpun, berakar serabut yang batangnya berbentuk silinder dengan diameter bervariasi mengecil mulai dari ujung bawah sampai ujung atas, berongga, keras dan mempunyai pertumbuhan primer yang sangat cepat tanpa diikuti pertumbuhan sekunder, sehingga tingginya dapat mencapai 40 m. Silinder batang bambu tersebut dipisahkan oleh nodia/ruas, yaitu diafragma-diafragma yang arahnya transversal (Dransfield dan Widjaja, 1995 dalam Teguh, 2012). 

LANDASAN TEORI

A. Kuat tarik bambu

Kekuatan tarik serat bambu yaitu suatu ukuran kemampuan bambu dalam hal untuk menahan gaya-gaya yang cenderung menyebabkan bambu itu terlepas satu sama lain. Untuk menghitung besarnya tegangan tarik dari bambu sejajar serat dapat dipergunakan rumus sebagai berikut :

σmaks = 

dengan :	Pmaks	= pembebanan tarik maksimal (N)

	A 	= luas penampang benda uji (mm2)

	σmaks	= tegangan maksimal bambu (MPa)

B. Berat Jenis Dinding Panel

Berat jenis beton yang mengunakan campuran beton normal sekitar 2300 kg/m3 – 2400 kg/m3. Rumus untuk menghitung berat isi adalah sebagai berikut:

γc =      

dengan :	W	= berat benda uji (N}

	V	= volume (mm3)

	γc	= berat jenis (N/mm3)







C. Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujian kuat tekan beton dilaksanakan dengan memberikan beban pada permukaan benda uji silinder beton sampai retak. Besarnya kuat tekan dinding panel masing-masing benda uji digunakan rumus  sebagai berikut :

f’c =      

dengan :	f’c	= Kuat tekan maksimum beton (N/mm2)

		Pmax	= Beban maksimum (N)

		A	= Luas permukaan benda uji (mm2)



D. M.O.R (Modulus of Rupture) Beton

Tegangan retak awal disebut Modulus of Rupture (MOR), besarnya MOR untuk pengujian dengan penempatan beban di tengah bentang dapat dirumuskan sebagai berikut:

MOR =      

dengan : 	MOR	= Modulus of Rupture (N/.mm2)

P	= Beban maksimum (N)

l	= Panjang bentang (mm)

b	= Lebar benda uji (mm)

h	= Tinggi benda uji (mm)



E. Momen Retak Dinding Panel

1. Momen Retak Teoritis

n		= 

EBambu 	= 294200 Kg/cm2	

= 29420 MPa (Morisco, 1999)

EBeton 	= 4700

ABambu Satu Sisi 	= n . ABambu

Aeq     	=  

Ieq       	= 

MOR	= 

Mretak	=  

2. Momen Retak Eksperimental

Mretak = 

F. Desain Benda Uji

Desain benda uji ini berdasarkan metode elastis, sehingga seluruh penampang beton baik pada sisi tarik maupun tekan diperhitungkan atau turut mendukung beban, sedangkan jika tinjauannya sampai ke ultimit, maka hanya sisi tekan beban saja yang diperhitungkan, namun dalam penelitian ini tidak ditinjau pada kondisi ultimit.

· Data – data Desain

MOR =      

MOR =      

MOR = 1.653 N/mm2 	= 1.653 MPa

 MRetak	= MORbata x 1/6 x b x h2

				= 1.653 x 1/6 x 500 x 1402	= 2700000 N.mm 

= 2.700 kN.m

b		= 50 cm

ds		= 1.5 cm

f’c		= 18 MPa 

EBambu 	= 294200 Kg/cm2	= 29420 MPa (Morisco, 1999)

EBeton 	= 4700		= 4700		= 19940.41 MPa

n		=  		=  		= 1.475

ABambu satu Sisi 	= Jumlah tulangan x ABambu

				= 7 x (0.5 x 2)		= 7 cm2

MORbeton	= 0.7 x     (SNI-03-2847-2002)

			= 0.7 x 			= 2.97 MPa




Dengan Cara Triall And Error diperoleh Nilai (h) = 10.345 cm = 10 cm, Untuk penelitian tebal benda uji diambil 1 cm dibawah dan 1 cm diatas tebal perhitungan, maka untuk penelitian di pakai tebal 9 cm, 10 cm, dan 11 cm. 



METODE PENELITIAN

A. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini secara maksimal dan akurat, Secara garis besar penelitian ini dilaksanakan dalam 5 tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I : Persiapan

Pada tahap ini mempersiapkan peralatan yang sudah tersedia di Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun peralatan yang dari luar dan menyediakan bahan – bahan yang dibutuhkan dalam proses penelitian seperti: semen, air, agregat halus (pasir), agregat kasar (pecahan genteng) dan tulangan anyaman bambu. 

2. Tahap II : Pemeriksaan bahan dasar

Pemeriksaan bahan dilaksanakan pada semen, air, pasir dan bambu meliputi:

a Pemeriksaan visualisasi semen.

b Pemeriksaan visualisasi air.

c Penelitian dan pengujian pasir, meliputi : pemeriksaan kandungan bahan organik dan kandungan lumpur, pemeriksaan gradasi agregat, pemeriksaan kadar SSD (Saturated Surface Dry), pemeriksaan specific grafity dan absorbsi.

d Pengujian agregat pecahan genteng, meliputi : pemeriksaan specific grafity dan absorbsi dan pemeriksaan gradasi agregat.

e Pengujian bambu, yaitu pengujian kuat tarik bambu.

3. Tahap III : Perencanaan dan pembuatan benda uji

a Perencanaan campuran beton mengunakan metode Standart Nasional Indonesia SNI-15-1990-03 dengan f.a.s yaitu 0.40.

b Pembuatan benda uji beton berbentuk silinder, dinding panel dan pembuatan dinding batu bata. 

c Perawatan benda uji dilakukan dengan cara disiram selama 28 hari 

4. Tahap IV : Pengujian kuat tekan dan kuat lentur dinding panel

a. Pengujian kuat tekan silinder beton.

b. Pengujian kuat lentur dinding panel.

c. Pengujian kuat lentur dinding batu bata. 

5. Tahap V : Analisis data dan kesimpulan

Setelah mendapatkan data-data dari hasil yang diperoleh dalam pengujian kuat lentur dinding batu bata, kuat lentur dinding panel dan kuat tekan silinder, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan grafik. Berdasarkan analisa tersebut, maka akan mendapatkan kesimpulan mengenai kuat lentur dinding batu bata, kuat lentur dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng dan kuat tekan silinder beton. 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Bahan Penyusun Dinding Panel

1. Pemeriksaan semen.

Semen yang digunakan adalah semen Portland merk Holcim yang saat digunakan semen masih dalam kondisi baik, tidak terjadi penggumpalan dan masih berbentuk serbuk.



2. Pengujian kuat tarik bambu.

Hasil pengujian kuat tarik bambu tercantum pada Tabel 1:

Tabel 1. Hasil pengujian kuat tarik bambu ori (dengan buku)

		No

		Benda uji

		Gaya maksimal (N)

		L (mm)

		b (mm)

		h (mm)

		Luas (mm2)

		Kuat tarik



		

		

		

		

		

		

		

		(N/mm2)

		(MPa)



		1

		I

		12000

		500

		20

		5

		100

		120.00

		120.00



		2

		II

		13200

		500

		20

		5

		100

		132.00

		132.00



		3

		III

		12400

		500

		20

		5

		100

		124.00

		124.00



		Kuat tarik rata - rata

		125.33

		125.33





3. Pengujian kualitas agregat halus

Hasil dari pemeriksaan terhadap agregat halus (pasir) yang telah dilaksanakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil pemeriksaan agregat halus (pasir).

		Jenis pemeriksaan pasir

		Standart

		Hasil pemeriksaan



		 Kandungan bahan organik

		-

		Kuning Muda (no. 1)



		 Nilai Saturated Surface Dry (SSD)

		> ½ tinggi kerucut

		3,63 cm



		 Berat jenis SSD

		2,5 - 2,7 Kg/cm3

		2,60 Kg/cm3



		 Penyerapan (Absorbsi)

		< 5 %

		1,21 %



		 Kadar lumpur

		< 5 %

		2,03 %



		 Batas gradasi

		-

		Daerah II



		 Modulus halus butir

		1,5 - 3,8

		3,03



		 Kadar air

		-

		1,21 %









4. Pengujian kualitas agregat kasar pecahan genteng

Hasil dari pemeriksaan agregat kasar pecahan genteng pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil pemeriksaan agregat kasar pecahan genteng.

		Jenis pemeriksaan pec. genteng

		Standart

		Hasil pemeriksaan



		 Berat jenis SSD

		-

		2,25 Kg/cm3



		 Penyerapan (Absorbsi)

		-

		15,49 %



		 Kadar lumpur

		< 1 %

		0 %



		 Modulus halus butir

		5 - 8

		7,12



		 Kadar air

		-

		0,60 %



		

		

		







B. Pengujian Pendukung

1. Workability adukan beton

Dalam pelaksanaan di lapangan nilai slump yang dipakai pada penelitian adalah dengan berpedoman dari dari ketentuan PBI 1971, yaitu antara 7,5 – 15 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai slump memenuhi syarat yang direncanakan karena nilai rata-rata 11,96 cm.

2. Pengujian berat jenis beton

Pengujian berat jenis silinder beton adalah perbandingan berat silinder beton dengan volume silinder beton. Pengujian ini dilakukan setelah beton berumur 44 hari, Hasil perhitungan berat jenis silinder beton rata-rata dari 4 sampel adalah sebesar 2,133 gram/cm3.

3. Kuat tekan beton

Hasil dari pengujian kuat tekan silinder beton pada umur 44 hari rata-rata adalah sebesar 18,313 Mpa.

C.  Hasil Pengujian Kuat Lentur

1. Analisis keruntuhan

Pada waktu pengujian dinding panel campuran agregat pecahan genteng dengan tulangan anyaman bambu, dapat disimpulkan bahwa pola keruntuhan yang terjadi tidak sampai menyebabkan dinding panel terbelah menjadi dua bagian dan hanya sebatas retak saja, hal ini dikarenakan penggunaan dua lapis tulangan anyaman bambu mampu menahan beban dari alat Bending Test Machine, sehingga mencegah dinding panel campuran agregat pecahan genteng dengan tulangan anyaman bambu terbelah menjadi dua bagian.  Dengan pola keruntuhan semacam ini maka dinding panel campuran agregat pecahan genteng dengan tulangan anyaman bambu sangat baik digunakan sebagai pengganti pasangan dinding batu bata pada daerah rawan gempa, hal ini dikarenakan pola keruntuhan yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Apabila sewaktu-waktu terjadi gempa maka dinding panel ini tidak langsung runtuh namun diawali dengan retakan-retakan terlebih dahulu hingga batas maksimal dari kekuatan dinding panel tersebut.

2. Analisis teoritis

Dari hasil perhitungan kuat lentur teoritis dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu tebal 10 cm diperoleh Mretak rata–rata sebesar 3,101 kNm, sedangkan dinding batu bata tebal 14 cm di peroleh Mretak rata–rata sebesar 2,700 kNm. Secara teoritis dinding panel tebal 10 cm lebih lentur dibandingkan dinding batu bata, yaitu selisihnya sebesar 12.93 %.

3. Analsis eksperimen

Untuk menghitung kuat lentur (Mretak) dinding panel dan dinding batu bata secara eksperimen digunakan rumus sebagai berikut :

Kuat lentur, Mretak =   q.bs.L2 +  P.L

Dari hasil perhitungan kuat lentur secara eksperimen dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu tebal 10 cm diperoleh Mretak rata–rata sebesar 3,330 kNm, sedangkan dinding batu bata tebal 14 cm di peroleh Mretak rata–rata sebesar 3,305 kNm. Secara eksperimen dinding panel tebal 10 cm lebih lentur dibandingkan dengan dinding batu bata, yaitu hanya selisih sebesar 0,75 %.

D. Perbandingan Berat Jenis

Perhitungan perbandingan berat jenis dilakukan untuk membandingkan antara berat jenis dinding panel dengan dinding batu bata.  Dari hasil perhitungan dinding batu bata ukuran 14 x 50 x 120 cm di peroleh berat jenis rata–rata sebesar 2,192 ton/m3, sedangkan dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu tebal 10 cm diperoleh berat jenis rata–rata sebesar 1,598 ton/m3, dengan demikian dinding panel lebih ringan dibandingkan dengan dinding batu bata, yaitu memiliki selisih sebesar 27.1 %.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng sebagai pengganti agregat kasar, material atau bahan seperti : pasir, semen, air dan agregat pecahan genteng yang digunakan sudah memenuhi persyaratan teknis, sehinnga dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1). Kuat tekan silinder beton campuran agregat pecahan genteng pada umur 44 hari rata-rata sebesar 18,440 MPa dan berat jenis rata-rata silinder beton dengan fas 0,40 adalah sebesar 2,056 gram/cm3.

2). Kuat tarik bambu ori yang digunakan sebagai tulangan rata-rata sebesar 125.33 MPa.

3). Kuat lentur rata-rata dinding panel tebal 10 cm pada kondisi Mretak teoritis adalah 3.101 kNm, sedangkan kuat lentur dinding batu bata pada kondisi Mretak teoritis adalah 2.700 kNm, sehingga dinding panel secara teoritis lebih lentur, yaitu sebesar 12.93 % dari pada dinding batu bata.

4). Kuat lentur rata-rata dinding panel tebal 10 cm pada kondisi Mretak eksperimen adalah 3.330 kNm, sedangkan kuat lentur dinding batu bata tebal 14 cm pada kondisi Mretak eksperimen adalah 3.305 kNm, sehingga secara eksperimen kuat lenturnya hampir sama, yaitu sebesar 0.75 %.

5). Perbandingan berat jenis antara dinding batu bata dengan dinding panel tebal 10 cm menunjukkan bahwa dinding panel lebih ringan dari pada dinding batu bata tebal 14 cm, yaitu dari 2,192 ton/m3 menjadi 1,598 ton/m3 atau memiliki presentase sebesar 27.1 %.

6). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng sebagai pengganti agregat kasar tebal 10 cm memiliki kekuatan lentur yang hampir sama dengan dinding batu bata tebal 14 cm, bahkan dinding panel lebih ringan, sehingga cocok untuk dinding gedung ataupun dinding bangunan tahan gempa.

7). Limbah genteng yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak memiliki nilai jual ternyata dapat dimanfaatkan sebagai agregat kasar pengganti kerikil, bahkan kekuatan dari beton campuran agregat pecahan genteng tidak berbeda jauh dengan beton normal.



B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu dengan agregat pecahan genteng sebagai agregat kasar, saran yang dapat diberikan dengan melihat hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai dinding panel menggunakan tulangan anyaman bambu dengan variasi yang berbeda, sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih maksimal.

2) Serta dapat mengganti bahan bambu ori dengan jenis bambu yang lain seperti bambu petung, bambu wulung, atau bambu apus dll.

3) Bisa mengganti agregat kasar pecahan genteng dengan alternatif agregat yang lebih ringan lainnya, agar berat jenis menjadi sangat ringan, namun tidak mengurangi kekuatan lenturnya.

4) Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pencampuran adukan agar semakin homogen antara air, semen, pasir dan agregat pecahan genteng.

5) Perlu adanya alat penggetar (vibrator) agar proses pembuatan dinding panel berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan beton yang baik.

6) Pada pembuatan benda uji permukaan sebaiknya dibuat serata mungkin, sehingga, dapat menghasilkan kuat tekan silinder beton dan kuat lentur dinding panel sesuai  dengan yang diinginkan. 
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