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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 
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kuat. Wajar apabila bambu dijadikan sebagai kandidat untuk menggantikan baja 

tulangan.

Pada penelitian terdahulu oleh Winarso (2011) mengenai rangkaian dinding 

panel dengan perkuatan tulangan bambu yang menggunakan agregat pecahan 

gentang dengan ukuran benda uji 10 cm x 50 cm x 100 cm dengan nilai faktor air 

semen (fas) 0.30 dan 0.40. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil kuat tekan rata-

rata silinder beton untuk nilai fas 0,30 adalah 3,508 MPa, sedangkan untuk nilai 

fas 0,40 sebesar 2,603 MPa. Kuat tekan yang didapatkan dari hasil pengujian 

menunjukkan semakin besar nilai fas kuat tekan yang dihasilkan semakin rendah. 

Kuat tekan yang dihasilkan kurang dari 10 MPa sebaiknya digunakan sebagai 

beton non struktural. Kuat lentur rata-rata dari penelitian untuk nilai fas 0,30 

sebesar 1,076 MPa, sedangkan untuk nilai fas 0,40 sebesar 0,925 MPa. Kuat 

lentur dari hasil penelitian menunjukkan semakin besar nilai fas kuat lentur dari 

plat dinding panel juga semakin rendah. Sedangkan Rofiq (2010) mengenai 

dinding panel dengan agregat kasar pecahan genteng dan tanpa menggunakan 

pasir, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian kuat lentur dinding panel 

diperoleh tegangan lentur sebesar 3,119 MPa, sehingga cocok dimanfaatkan untuk 

pengganti dinding untuk suatu bangunan.

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.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini dimaksudkan untuk mencari solusi/alternatif pengganti 

baja tulangan yang akan diganti dengan tulangan dari bambu orie dan mengganti 

agregat kasar (kerikil) dengan agregat pecahan genteng.
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Pada umumnya pecahan genteng belum banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini dimanfaatkan sebagai agregat kasar. 

Bambu memiliki kuat tarik cukup tinggi, tetapi seberapa besar kuat lentur 

tulangan bambu jika dikombinasikan dengan beton campuran agregat pecahan 

genteng dan seberapa tebal dinding panel agar memiliki kuat lentur yang hampir 

sama dengan dinding pasangan batu bata.

C. Tujuan  Penelitian

Tujuan yang harapkan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui kuat lentur dinding panel dengan agregat kasar pecahan 

genteng dan tulangan bambu ori dibandingkan dengan dinding batu bata 

ukuran 14 cm x 50 cm x 120 cm.

2) Untuk mengetahui tebal dinding panel tulangan bambu yang tepat untuk 

menghasilkan kuat lentur optimum.

3) Untuk mengetahui perbandingan berat antara dinding panel dengan dinding 

batu bata.

4) Untuk mengetahui perbandingan kekakuan antara dinding panel dengan 

dinding batu bata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mewujudkan

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi beton dalam 

bentuk dinding panel sebagai alternatif pengganti dari batu bata ataupun batako 

yang memenuhi syarat kekuatan serta lebih ekonomis dalam penggunaan dan 

merupakan bukti nyata bahwa penggunaan dinding panel mempunyai berat sendiri 

yang lebih ringan untuk digunakan sebagai bahan bangunan non struktural. Selain 

itu pemasangan yang lebih mudah dan dengan waktu yang relatif lebih singkat.

Memanfaatkan potensi bambu yang melimpah di Indonesia, karena bambu 

merupakan hasil alam yang mudah diperoleh dan mempunyai kekuatan tarik yang 
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tinggi. serta memanfaatkan material limbah genteng sebagai pengganti agregat 

kasar (kerikil) yang umumnya diabaikan oleh sebagian besar masyarakat. Pecahan 

genteng dan bambu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga 

akan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti perlu membatasi masalah, yang bertujuan agar 

pembahasan tidak meluas dan batasnya menjadi jelas. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1) Tulangan yang digunakan adalah dari tulangan anyaman bambu ori, untuk

tulangan pokok ukuran 0.5 cm x 2 cm x 120 cm dan tulangan bagi ukuran 0.5 

cm x 2 cm x 50 cm, jarak antar tulangan 6 cm.

2) Semen yang digunakan adalah semen portland dengan merk Holcim, produksi 

PT. Holcim Indonesia. tbk. 

3) Agregat halus yang digunakan adalah pasir yang berasal dari Kaliworo, 

Klaten. 

4) Bahan pengganti agregat kasar yang digunakan adalah dari pecahan genteng 

yang berasal dari Toko Genteng Kartasura dengan tebal maksimum 20 mm.

5) Air yang dipergunakan adalah air yang tersedia di Laboratorium Bahan 

Bangunan, Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6) Faktor air semen (f.a.s) yang digunakan adalah 0,4 dengan kuat tekan beton 

rencana adalah 18 MPa.

7) Perbandingan campuran mortar antara semen dengan pasir untuk plesteran 

batu bata adalah 1 : 7.

8) Mix desain campuran beton untuk dinding panel menggunakan metode 

Standart Nasional Indonesia (SNI-15-1990-03).

9) Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode elastis.

10) Jenis Benda uji:

(a). Plat dinding panel dengan 3 variasi ukuran yang masing – masing sampel

terdiri dari 3 sampel, sehingga jumlah total 9 sampel, dengan tebal 
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masing – masing 9 cm, 10 cm dan 11 cm. Pengujian dinding panel 

dilakukan pada umur 44 hari dan hanya di uji pada kondisi Mretak awal saja.

(b). Sebagai perbandingan dibuat dinding batu bata dengan ukuran 14 cm x 

50 cm x 120 cm

(c). Silinder beton untuk pengujian kuat tekan dengan ukuran diameter 15 

cm, tinggi 30 cm, dengan faktor air semen (fas) 0,40 sejumlah 4 sampel.

F. Keaslian Penelitian

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Rofiq (2010) mengenai 

dinding panel dengan agregat kasar pecahan genteng dan tanpa menggunakan 

pasir, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian kuat lentur dinding panel 

diperoleh tegangan lentur sebesar 3,119 MPa, sehingga cocok dimanfaatkan untuk 

pengganti dinding untuk suatu bangunan.

Penelitian berikutnya oleh Winarso (2011) dengan memodifikasi dinding 

panel dengan tulangan anyaman bambu dan agregat pecahan genteng tanpa 

menggunakan pasir, ukuran benda uji 10 cm x 50 cm x 100 cm dengan nilai faktor 

air semen (fas) 0.30 dan 0.40. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil kuat tekan 

rata-rata silinder beton untuk nilai fas 0,30 adalah 3,508 MPa dan nilai fas 0,40 

sebesar 2,603 MPa. Dari hasil pengujian menunjukkan semakin besar nilai fas 

kuat tekan yang dihasilkan semakin rendah. Kuat tekan yang dihasilkan kurang 

dari 10 MPa sebaiknya digunakan sebagai beton non struktural. Kuat lentur rata-

rata dari penelitian untuk nilai fas 0,30 sebesar 1,076 MPa, sedangkan untuk nilai 

fas 0,40 sebesar 0,925 MPa. Kuat lentur dari hasil penelitian menunjukkan 

semakin besar nilai fas kuat lentur dari plat dinding panel juga semakin rendah.

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti akan mengaplikasikan 

tulangan anyaman bambu ori dengan agregat kasar pecahan genteng dan agregat 

halus (pasir) pada dinding panel. Dinding panel tersebut akan didesain agar 

kekuatan lentur optimumnya sama dengan dinding pasangan batu bata ukuran 14 

cm x 50 cm x 120 cm dan memiliki berat jenis yang lebih ringan dari dinding 

pasangan batu bata. Sehingga diharapkan dinding panel ini dapat diaplikasikan 

pada gedung tahan gempa.


