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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan hunian semakin hari semakin meningkat dan harga material

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan hal ini disebabkan oleh

kebutuhan konstruksi yang meningkat namun tidak diimbangi dengan persediaan

sumber daya material yang memadahi dan proses produksi yang cepat dimana

prosesnya terbilang masih konvensional, sehingga untuk menjawab tantangan

tersebut para pelaku konstruksi harus mulai berpikir mencari alternatif pengganti

material yang biasa digunakan dan mempercepat proses produksi, salah satu upaya

yang telah dilakukan yaitu membuat dinding precast yang berasal dari material daur

ulang.

Dinding merupakan elemen bangunan yang berfungsi memisahkan/menyekat

antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya, ditinjau dari fungsinya

dinding terbagi menjadi dua yaitu dinding struktural seperti shear wall (dinding

geser), dan yang kedua yaitu dinding partisi/non struktural yang tidak bekerja

menahan beban, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin

berkembang pembuatan dinding yang dulunya konvensional menggunakan batu

bata, kemudian batako perlahan-lahan namun pasti mulai tergantikan dengan

dinding panel yang dirasa lebih efisien serta praktis dalam pengerjaan serta

pemasangannya. Selain lebih ringan juga ramah lingkungan karena tidak

menghasilkan emisi gas karbon dalam proses produksinya seperti pada pembuatan

bata merah yang membutuhkan proses pembakaran sehingga turut mengurangi

pemanasan global.

Penggunaan Styrofoam sebagai pengganti agregat kasar yang mempunyai

berat jenis relatif ringan sehingga diharapkan berat dari dinding panel itu sendiri

menjadi lebih ringan, disamping itu pemakaian Styrofoam bekas dapat mengurangi

keberadaan limbah Styrofoam itu sendiri yang sulit terurai dalam tanah, selain

penggunaan Styrofoam sebagai pengganti agregat juga dikombinasikan dengan

penggunaan anyaman bambu sebagai pengganti tulangan baja, penggunaan anyaman
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bambu bertujuan untuk mencari material alternatif pengganti tulangan baja karena

bambu dinilai memiliki nilai kuat tarik yang relatif tinggi dan juga memanfaatkan

potensi sumber daya alam dari bambu yang melimpah ruah di Indonesia.

Dinding panel dengan kombinasi bahan material Styrofoam yang dicampur

dengan semen dan pasir serta penggunaan anyaman bambu sebagai tulangan.

diharapkan mampu menghasilkan dinding panel dengan dimensi ketebalan relatif

tipis serta ringan sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi ruang serta mengurangi

beban mati yang diakibatkan oleh berat dinding, keuntungan lainnya yaitu cocok

digunakan pada bangunan yang berada di daerah rawan gempa. Penelitian dinding

panel ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di UMS. Pada penelitian terdahulu

yang pernah dilakukan oleh Hatta (2006) menitik beratkan pada dinding panel

hardflex dan butiran Styrofoam tanpa pasir dengan tulangan bambu ukuran sampel

(100 x 50 x 5), (100 x 40 x 5), dan (100 x 30 x 5). Dari pengujian diperoleh nilai

tegangan lentur sebesar Kuat Lentur rata-rata dinding panel ukuran (30x100x5) cm3

adalah 1520,00 kN/m2, (40x100x5) cm3 adalah 3776,25 kN/m2 dan (50x100x5) cm3

adalah 4788,00 kN/m2.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinding panel hardflex dan Styrofoam

dengan tulangan bambu bisa direkomendasikan sebagai dinding alternatif pengganti

batu bata merah. Kemudian, Haryadi (2011) dengan memodifikasi anyaman bambu

dengan menambahkan plesteran dengan campuran mortar yaitu 1 semen : 5 pasir,

dengan diperoleh kuat tekan pada usia 28 hari sebesar 7,2 MPa. Dengan 2 macam

variasi tulangan, yaitu anyaman susun dan anyaman silang. Dari pengujian diperoleh

nilai tegangan lentur sebesar 7472,16 kN/m2 untuk dinding panel dengan bentuk

tulangan susun, dan 6556,77 kN/m2 untuk dinding panel dengan bentuk tulangan

anyam. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

penggunan 2 lapis anyaman bambu sebagai tulangan dan jenis bambu yang

digunakan berbeda yaitu dari jenis bambu ori serta penggunaan Styrofoam sebagai

bahan pengganti agregat kasar. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kuat lentur dinding panel dengan

anyaman bambu sebagai pengganti tulangan serta Styrofoam sebagai pengganti

agregat kasar.
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B. Rumusan Masalah

Pemanfaatan bambu sebagai bahan bangunan yang hanya terbatas sebagai

bahan pendukung serta Styrofoam yang sebatas digunakan sebagai pelindung

kemasan masih belum optimal. Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu seberapa

besar kuat lentur dinding panel Styrofoam dengan tulangan yang terbuat dari

anyaman bambu. Dalam penelitian ini dipilih bambu ori karena memiliki kuat tarik

yang tinggi dan pengganti agregat kasar berupa Styrofoam. Dari uraian diatas, maka

dapat di rumuskan bahwa seberapa tebal dinding panel Styrofoam dengan tulangan

anyaman bambu yang dapat menggantikan pasangan dinding batu bata dengan

ketebalan seefisien mungkin.

C. Tujuan  Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui kuat lentur dinding panel anyaman bambu dengan agregat

Styrofoam.

2) Untuk mengetahui seberapa tebal dinding panel anyaman bambu dengan

agregat Styrofoam yang mempunyai daya dukung yang sama dengan dinding

pasangan batu bata

3) Untuk mengetahui perbandingan berat jenis antara dinding batu bata dengan

dinding panel Styrofoam

4) Untuk mengetahui perbandingan kekakuan antara pasangan dinding batu bata

dengan dinding panel

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1) Manfaat teoritis, dapat menjadi informasi bagi dunia ilmu pengetahuan terhadap

pemanfaatan bambu sebagai bahan pengganti yang murah dan banyak terdapat

di Indonesia,serta meningkatkan nilai ekonomis dari bambu yang masih sering

dipandang sebagai bahan material murahan

2) Manfaat praktis, untuk mengetahui seberapa besar kuat lentur dinding panel

anyaman bambu
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E. Batasan Masalah

Pada penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah sehingga penelitian yang

dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasnya. Adapun yang menjadi batasan

masalah adalah sebagai berikut:

1) Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan merk Holcim.

2) Agregat halus berupa pasir yang telah lolos saringan 0,5 cm berasal dari

Kaliworo, Klaten.

3) Agregat kasar berupa Styrofoam dengan dimens (10 x 10 x 10) mm3

4) Prosedur pemeriksaan agregat sesuai dengan standar SNI 03-3449-2002

5) Air yang digunakan dari Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

6) Nilai f.a.s campuran beton 0,4.

7) Perencanaan campuran dengan metode perbandingan volume yaitu dengan

persentase sebagai berikut ; 15 % semen, 65 % pasir dan 20 % Styrofoam.

8) Bambu yang digunakan dari jenis bambu Ori.

9) Benda uji kuat tarik bambu  dibuat dengan ukuran 50 x 2 x 0,3 cm3, jumlah 3

buah.

10) Benda uji dinding panel direncanakan pada umur 28 hari ( namun pada

pelaksanaan berumur 48 hari. )

11) Benda uji kuat lentur dinding panel Styrofoam dengan 3 variasi ketebalan yaitu 8

cm, 10 cm dan 12 cm dengan masing-masing variasi ketebalan berjumlah 3

sampel.


