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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah adalah tempat untuk berlindung setiap orang dari segala pengaruh

luar seperti hujan, angin, panas, gangguan hewan buas. Pembuatan konstruksi

bangunan rumah haruslah memenuhi persyaratan keamanan bagi penghuninya.

Pemilihan material, dan metode pengerjaan merupakan suatu hal penting untuk

mencapai persyaratan keamanan tersebut. Pada akhir – akhir ini telah marak

dipakainya material bahan bangunan yang memiliki efisiensi lebih baik

dibandingkan dengan material lain. Salah satunya pemakaian dinding panel

sebagai pengganti dinding pasangan batu bata. Dinding panel itu sendiri adalah

kesatuan dari beberapa blok beton yang dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga

dapat menjadikan sebuah dinding dengan kualitas lebih baik dengan dinding batu

bata. Akan tetapi dinding panel memiliki kelemahan yaitu berat yang lebih

dibandingkan dinding batu bata biasa. Berat dari dinding panel akan berpengaruh

terhadap beban yang nantinya akan ditahan oleh struktur yang berada dibawahnya.

Salah satu upaya untuk mereduksi beban dari dinding panel itu sendiri adalah

mengganti agregat kasar dengan styrofoam. Dinding panel beton dengan agregat

styrofoam memiliki berat lebih ringan dibanding dengan dinding batu bata biasa,

sehingga tidak berpengaruh terhadap struktur yang ada di bawahnya. Untuk

mengatasi kelemahan dalam menahan kuat lentur maka perlu ditambahkan kawat

jaring kasa welded mesh.

Penelitian ini belum pernah diujikan di lingkungan UMS. Pada penelitian

terdahulu, penelitian yang membahas tentang uji kuat lentur dinding panel

hardflex dan styrofoam dengan tulangan bambu yaitu penelitian Hatta (2006),

hasilnya perhitungan 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. Kemudian Winarso (2011) yang meneliti tentang kuat

lentur rangkaian dinding panel dengan perkuatan tulangan bambu yang

menggunakan agregat pecahan genteng. Hasil kuat lentur rata-rata rangkaian



2

dinding panel pada nilai fas 0,40 yaitu 0,925 MPa. Kedua sumber penelitian ini

dapat dimanfaatkan  menjadi sebuah referensi, sehingga dari penelitian ini dapat

diciptakan sebuah dinding panel yang ringan, kuat dan ramah lingkungan. Beton

dengan mengganti agregat kasar merupakan bentuk dari beton ringan yang

diperoleh dengan cara mengganti agregat kasar dengan bahan yang lebih ringan.

Dengan tidak adanya agregat kasar pada campuran, menghasilkan rongga-rongga

yang terdistribusi ke dalam massa beton serta berkurangnya berat jenis beton

(Tjokrodimuljo, 1996). Untuk itu dalam penelitian perlu dilakukan uji coba

pencampuran material bangunan dinding panel menggunakan material yang

ringan seperti styrofoam. Sedangkan untuk memperkuat dinding panel dari lentur

dipakailah kawat jaring kasa welded mesh. Styrofoam yang digunakan berasal dari

limbah yang sudah tidak terpakai, sehingga penelitian ini bisa berbasis ramah

lingkungan. Tulangan kawat jaring welded mesh yang digunakan berdiameter

lubang ± 0,5 inchi, sesuai yang ada di pasaran. Diharapkan kombinasi antara

keduanya dapat menghasilkan dinding panel yang ringan dan kuat setara dengan

dinding batu bata.

B. Rumusan Masalah

Styrofoam di Indonesia masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung

menjadi sebuah benda yang dapat digunakan sebagai material bangunan. Akan

tetapi kombinasi styrofoam dengan kawat jaring kasa welded mesh kemungkinan

dapat dimanfaatkan menjadi sebuah benda yang mampu dijadikan material

bangunan pengganti dinding batu bata dengan berat lebih ringan namun memiliki

kekuatan setara dengan bata merah. Penelitian ini bertujuan menggabungkan

kedua material ini menjadi satu kesatuan yang baik yaitu : ringan dan kuat atau

bahkan kedap suara. Untuk mengetahuai seberapa kuat kombinasi antara

styrofoam dengan kawat jaring kasa welded mesh maka dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1). Berapa berat jenis dinding panel dengan menggunakan campuran limbah

styrofoam selama 28 hari.
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2). Berapa variasi tebal dimensi yang tepat untuk dinding panel sehingga kuat

lenturnya setara dengan kuat lentur dinding batu bata yang telah ditentukan

dimensinya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah :

1). Untuk mengetahui kuat tekan campuran beton dengan styrofoam.

2). Untuk memperoleh variasi tebal dimensi dinding panel beton, sehingga

memperoleh kuat lentur yang setara dengan dinding batu bata.

3). Untuk mengetahui perbandingan kekakuan dinding panel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1). Manfaat teoritis mahasiswa mampu memanfaatkan limbah dari bahan bekas

menjadikan suatu karya yang ramah lingkungan.

2). Manfaat praktis untuk mengetahui seberapa kuat lentur hasil dari penelitian

yang berupa dinding panel beton dengan menggunakan campuran styrofoam

dan tulangan kawat jaring kasa welded mesh.

E. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan batasan masalah agar penelitian yang

dilakukan tidak keluar dari pokok bahasannya. Adapun yang menjadi batasan

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Semen (Portland Cement) Yang digunakan adalah jenis 1 dengan merk

Semen Gresik.

2). Agregat kasar berupa potongan styrofoam dengan dimensi 10 x 10 x10 mm.

3). Agregat halus adalah pasir dari Kaliworo, Klaten.

4). Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Teknik Sipil UMS.

5). Nilai f.a.s  0,40.

6). Prosedur pemeriksaan agregat sesuai dengan standar SNI.
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7). Kawat jaring welded mesh dengan ukuran lubang ± 0,5 inchi, dengan Ø 0,8

mm.

8). Jumlah sampel minimal 3 buah setiap perbedaan dimensi tebal.

9). Perencanaan perbandingan prosentase volume dalam campuran beton yaitu:

20% styrofoam, 65% pasir, 15% semen, (Suarnita, 2005)

10). Perencanaan dimensi pasangan batu bata 14 cm x 50 cm x 120 cm.

11). Perencanaan dimensi benda uji tercantum pada BAB III.

12). Analisis menggunakan metode elastis.


