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TINJAUAN KUAT LENTUR DINDING PANEL
MENGGUNAKAN AGREGAT PECAHAN GENTENG

DENGAN TULANGAN WELDED MESH

Danang Tri Wibowo
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

JL. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura 57102 Telp 0271 717417

Abstract

In this day and age, owning a home as a place to live is a basic human need that must be met.
The system determines the structure of a highly efficient home construction budget. Things to do in
the home construction costs is the use of building materials with relatively cheap price. Required a
building material that has the advantage of better material than the existing building over the years.
Besides the material must have some advantages like shape that conforms to the requirements,
technical specifications and durability, speed of construction and environmentally friendly. At the
present moment has emerged a new innovation called the wall panels are often used as a substitute for
conventional brick wall. Materials used in the manufacture of wall tile panels using aggregate
fractions instead of crushed stone aggregate. Tile fragments derived from Kartasura tile store. In
studies using aggregate panel wall tile fragments have objective is to determine the optimum wall
thickness reinforcement welded mesh panels, to determine the weight of the wall panels, to compare
the flexural strength of the sample wall panel with a flexural strength of conventional brick wall
sample size 14x50x120 cm and to determine the ratio stiffness of wall panels with a brick wall. Wall
panels using welded mesh reinforcement. Wall panels are made with 3 variations 8x50x120 cm thick
and consists of 3 pieces, totaling 3 10x50x120 cm 12x50x120 cm pieces and consists of 3 pieces. Wall
panels compared to the brick wall size 14x50x120 cm amounted to 3 pieces. Samples of concrete
cylinder diameter of 15 cm and height 30 cm consists of 3 pieces. Concrete mix design method
SK.SNI.T-15-1990-03 with water-cement ratio 0,4. Results of tensile testing of wire 5 times the
tensile strength obtained by testing 815 N. The test results of concrete cylinder compressive strength
of 3 samples were obtained an average of 14,504 MPa. Specific gravity test results for the comparison
of the density of the optimal wall 10 cm thick panel with brick wall that is 1,439 ton/m3 : ton/m3 2,192
or 0,657 : 1. Flexural strength test results theoretically wall panels at the optimum 10 cm thick brick
wall than for the comparison of cracking moment for 2900000 Nmm : 2700000 Nmm or 1,074 : 1.
Flexural strength test results of an experimental wall panels at the optimum 10 cm thick brick wall
compared to the comparison of the cracking moment of 3087000 Nmm : 3305000 Nmm or 0.934 : 1.
Of studies using aggregate fractional wall tile panels with welded reinforcement mesh can be used as a
substitute for conventional brickwall.

Keywords : wall panels, tile fragments aggregate, welded mesh reinforcement, flexural strength.

Abstraksi

Di zaman sekarang ini, memiliki rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar
manusia yang harus terpenuhi. Sistem struktur yang efisien sangat menentukan anggaran konstruksi
rumah. Hal yang harus dilakukan dalam menekan biaya pembangunan rumah adalah penggunaan
bahan bangunan dengan harga relatif murah. Diperlukan suatu bahan bangunan yang memiliki
keunggulan yang lebih baik dibandingkan bahan bangunan yang sudah ada selama ini. Selain itu
bahan tersebut harus memiliki beberapa keuntungan seperti bentuk yang dapat menyesuaikan dengan
kebutuhan, spesifikasi teknis dan daya tahan yang kuat, kecepatan pelaksanaan konstruksi serta ramah
lingkungan. Pada saat sekarang telah muncul inovasi baru yang disebut  dinding panel  yang sering
dipergunakan sebagai pengganti dinding bata konvensional. Bahan yang dipakai dalam pembuatan
dinding panel menggunakan agregat pecahan genteng sebagai pengganti agregat batu pecah. Pecahan
genteng berasal dari toko genteng kartasura. Dalam Penelitian dinding panel menggunakan agregat
pecahan genteng memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tebal optimum dinding panel tulangan



welded mesh, untuk mengetahui berat dinding panel, untuk membandingkan kuat lentur sampel
dinding panel dengan besar kuat lentur sampel dinding konvensional batu bata ukuran 14x50x120 cm
dan untuk mengetahui perbandingan kekakuan dinding panel dengan dinding batu bata. Dinding panel
memakai tulangan welded mesh. Dinding panel dibuat dengan 3 variasi tebal yaitu 8x50x120 cm
berjumlah 3 buah, 10x50x120 cm berjumlah 3 buah dan 12x50x120 cm berjumlah 3 buah. Dinding
panel dibandingkan dengan dinding batu bata ukuran 14x50x120 cm berjumlah 3 buah. Sampel
silinder beton diameter 15 cm dan tinggi 30 cm berjumlah 3 buah. Perencanaan campuran adukan
beton menggunakan metode SK.SNI.T-15-1990-03 dengan faktor air semen 0,4. Hasil pengujian kuat
tarik kawat dari 5 kali pengujian diperoleh kuat tarik sebesar 815 N. Hasil pengujian kuat tekan
silinder beton dari 3 sampel diperoleh rata-rata sebesar 14,504 MPa. Hasil pengujian berat jenis
diperoleh perbandingan berat jenis dinding panel tebal optimal 10 cm dengan dinding batu bata yaitu
1,439 ton/m3 : 2,192 ton/m3 atau 0,657 : 1. Hasil pengujian kuat lentur dinding panel secara teori pada
tebal optimum 10 cm dibanding dinding batu bata diperoleh perbandingan momen retak sebesar
2900000 Nmm : 2700000 Nmm atau 1,074 : 1. Hasil pengujian kuat lentur dinding panel secara
eksperimen pada tebal optimum 10 cm dibanding dinding batu bata diperoleh perbandingan momen
retak sebesar 3087000 Nmm : 3305000 Nmm atau 0,934 : 1. Dari penelitian dinding panel
menggunakan agregat pecahan genteng dengan tulangan welded mesh dapat digunakan sebagai
pengganti dinding batu bata kovensional.

Kata kunci : dinding panel, agregat pecahan genteng, tulangan welded mesh, kuat lentur.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki rumah sebagai tempat tinggal merupakan suatu hal yang penting. Di zaman sekarang

ini, memiliki rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus

terpenuhi. Sistem struktur yang efisien sangat menentukan anggaran konstruksi rumah. Hal yang harus

dilakukan dalam menekan biaya pembangunan rumah adalah penggunaan material atau bahan

bangunan dengan harga relatif murah.

Diperlukan suatu bahan bangunan yang memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan

bahan bangunan yang sudah ada selama ini. Selain itu bahan tersebut harus memiliki beberapa

keuntungan seperti bentuk yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, spesifikasi teknis dan daya

tahan yang kuat, kecepatan pelaksanaan konstruksi serta ramah lingkungan. Pada saat sekarang telah

muncul inovasi baru yang disebut  dinding panel  yang sering dipergunakan sebagai pengganti dinding

bata konvensional yang telah ada.

Pemilihan penggunaan dinding panel sebagai pengganti dinding bata konvensional untuk

pasangan dinding pada suatu proyek konstruksi dikarenakan dinding panel mempunyai kualitas tinggi

yang dapat memberikan kemudahan pengerjaan. Dimensi dari dinding panel ini lebih tipis daripada

dinding bata konvensional, sehingga dari sisi bentuk lebih efisien dan efektif.

Jenis bahan yang dipakai dalam pembuatan dinding panel menggunakan agregat pecahan

genteng sebagai pengganti agregat batu pecah.  Agregat pecahan genteng digunakan sebagai bahan

tambah. Genteng mempunyai sifat yang ringan serta pecahan genteng termasuk bahan sisa yang bisa

digunakan sebagai bahan penyusun beton ringan.

Dinding panel menggunakan tulangan welded mesh yang berupa kawat besi yang dianyam.

Welded mesh dipilih karena lebih murah dan diharapkan akan menjadi sebuah solusi yang ekonomis

untuk pengganti besi tulangan yang umum digunakan.

Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar teruji maka perlu dilakukan tinjauan kuat lentur

pada dinding panel yang dimensinya lebih tipis dan efisien daripada dinding batu bata konvensional.

Dinding panel akan menggunakan tulangan welded mesh untuk menahan kuat lentur dari dinding

tersebut. Pembuatan dinding panel dilakukan dengan cara pracetak. Dimensi dari sampel dinding

panel yaitu dengan panjang 120 cm, lebar 50 cm dan tebal yang bervariasi untuk mendapatkan hasil

yang optimal. Penelitian akan dilakukan di laboratorium program studi teknik sipil, fakultas teknik,

universitas muhammadiyah Surakarta.

Pengujian kuat lentur dinding dengan anyaman bambu serta agregat kasar berupa pecahan genteng

oleh Winarso (2011). Benda uji menggunakan nilai faktor air semen (fas) 0.30 dan 0.40. Dari

penelitian 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 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 tekan yang



diperoleh dari hasil pengujian menunjukkan semakin besar nilai fas kuat tekan yang dihasilkan

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

rendah.

B. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian dinding panel menggunakan agregat pecahan genteng memiliki tujuan antara

lain sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui tebal optimum dinding panel tulangan welded mesh dari sampel yang dibuat.

2) Untuk mengetahui berat dinding panel.

3) Membandingkan kuat lentur sampel dinding panel dengan besar kuat lentur sampel dinding

konvensional batu bata ukuran 14 cm x 50 cm x 120 cm.

4) Untuk mengetahui perbandingan kekakuan dinding panel dengan dinding batu bata.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi oleh masalah berikut :

1) Semen Portland yang digunakan adalah semen jenis I merk Gresik.

2) Agregat halus yang digunakan berupa pasir yang berasal dari Kaliworo, Klaten, Jawa Tengah.

3) Agregat kasar yang digunakan berupa pecahan geteng yang berasal dari Kartasura, Surakarta.

4) Air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5) Jenis benda uji :

(a) Silinder beton untuk pengujian kuat tekan dibuat dengan ukuran diameter 15 cm, tinggi 30

cm, faktor air semen (fas) 0,4 dan jumlah sampel 3 buah.

(b) Plat dinding panel dengan ukuran 120 cm x 50 cm x tebal optimum  yang direncanakan pada

BAB III dengan faktor air semen (fas) 0,4 dengan tebal 8 cm, 10 cm, dan 12 cm, tiap sampel

berjumlah 3 buah jadi jumlah total sampel 9 buah.

(c) Dinding batu bata dengan ukuran 120 cm x 50 cm x 14 cm, jumlah sampel 3 buah.

6) Perencanaan adukan beton menggunakan metode SK.SNI.T-15-1990-03.

7) Tulangan menggunakan welded mesh.

8) Pengujian dilakukan pada umur 28 hari, pada pelaksanaanya umur 43 hari.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinding Panel

Dinding panel merupakan salah satu komponen non struktural dari suatu bangunan. Umumnya

dinding dibuat dari bahan batako atau batu merah yang dilapisi dengan mortar. Dinding panel terbuat



dari bahan semen dan pasir yang dicampur dengan bahan tambah sehingga lebih ringan dan kokoh.

Dengan memakai dinding panel ini bisa mengurangi biaya konstruksi dan cepat pemasangannya.

Dinding panel 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, dibentuk menjadi lembaran dengan permukaan rata.

B. Pengertian Beton Ringan

Beton ringan adalah beton yang memiliki berat jenis (density) lebih ringan daripada beton pada

umumnya. Beton ringan bisa disebut sebagai beton ringan aerasi (Aerated Lightweight Concrete/ALC)

atau sering disebut juga (Autoclaved Aerated Concrete/ AAC) yang mempunyai bahan baku utama

terdiri dari pasir silika, kapur, semen, air, ditambah dengan suatu bahan pengembang yang kemudian

dirawat dengan tekanan uap air.

LANDASAN TEORI

A. Kuat Tarik Kawat

Hitungan kekuatan tarik dan modulus elastisitas dilakukan dengan menggunakan persamaan

sebagai berikut.

Rumus :

σ tr // =
A

Pmax
................................................................................................    (III.1)

= ⁄⁄ ............................................................................................. (III.2)

dengan :

σ tr // = Tegangan tarik maksimum (N/mm2).
E = Modulus elatisitas (N).
Pmax = Beban tarik maksimum (N).
A = Luas tampang benda uji (mm2)
ε = Regangan

B. Pengujian Dinding Panel

1. Pengujian berat jenis silinder beton

Tujuan dilakukan pengujian silinder beton untuk menguji apakah kekuatan beton telah tercapai

sesuai rencana atau belum. Agregat sangat mempengaruhi besarnya nilai berat jenis beton. Agregat

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pecahan genteng.

Berat isi dinding panel (γc) =
V

W
.............................................................    (III.3)
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dengan :

W = Berat benda uji (kg)
V = Volume beton (m3)

2. Pengujian kuat tekan silinder beton

Kuat hancur beton dipengaruhi oleh perbandingan air dengan semen juga dipengaruhi oleh

faktor lainnya yaitu, jenis semen, kualitas agregat, efisiensi perawatan, suhu dan umur beton. Kuat

tekan benda uji di hitung dengan rumus sebagai berikut :

f’c =
A

Pmax …………………………………………………………………..  (III.4)

dengan :

f’c = Kuat tekan maksimum beton (N/mm2)
Pmax = Beban maksimum (N)
A = Luas permukaan benda uji (mm2)
Dari gambar berikut benda uji berupa silinder beton dilakukan pengujian desak. Nilai besar

kuat desak dibaca dari jarum load gauge.

Gambar III. 1. Skema pengujian tekan beton

3. Pengujian momen lentur dinding panel

Benda uji berbentuk plat dengan ukuran panjang 120 cm lebar 50 cm dengan tebal yang

bervariasi. Pengujian dilakukan setelah umur 28 hari. Tegangan lentur di kenal sebagai modulus of

rupture (MOR).

Dari skema Gambar III. 2 berikut benda uji berupa dinding panel dilakukan pengujian kuat

lentur. Nilai tekan retak awal diperoleh dari pembacaan load gauge sedangkan penurunan dibaca

menggunakan alat dial gauge.
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Gambar III. 2. Skema pengujian kuat lentur dinding panel

C. Modulus Of Rupture Beton

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

sebagai berikut:

MOR =
hb2

lp3
2

......................................................................................   (III.5)

keterangan :

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

D. Momen Retak Dinding Panel

Rumus yang dipakai untuk perhitungan momen retak atau tegangan lentur :

1. Momen retak teoritis

n =
E

E

Beton

Kawat

E beton = 4700 ′

Akawat satu sisi = jumlah kawat x luas kawat

Aeq = A x1)(nh xb sisisatukawat

Ieq = 2
sisisatukawat

3 d)x
2

1
( xA x1)(nh xbx

2

1




MOR = 0,7 ′

Mretak =

xh
2

1

I xMOR eq …………………………………......    (III.6)

2. Momen retak eksperimen

Momen retak eksperimental = 2
sendiriberatRetak L xqx

8

1
L xP x

4

1
 .............   (III.7)

qberat sendiri =
L

PlatBerat

total

E. Desain Benda Uji

Benda uji pasangan batu bata berukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm, serta tinggi 14 cm.

Data-data yang diperoleh dari pengujian sebelum penelitian :

Rata-rata P dinding batu bata = 9000 N

MOR (σretak dinding bata) =

h xbx
6

1
Mretak

2

MOR (σretak dinding bata) =

140 x500x
6

1

1200 x9000x
4

1

2

MOR (σretak dinding bata) = 1,653 Mpa

Momenretak = MORbata x 1/6 x b x h2

= 1,653 x 1/6 x 500 x 1402

= 2695000 Nmm

b = 500 mm

ds = 15 mm

f’c = 18 MPa

Ekawat = 25000 MPa



EBeton = 4700 ′

= 4700√18
= 19940,41 MPa

n =
E

E

Beton

Kawat

=
19949,41

25000

= 1,25

AKawat satu sisi = Jumlah tulangan x Akawat

= 120 x
4

1
x π x r2

= 120 x
4

1
x π x 0,5032

= 60,32 mm2

MORbeton = 0,7 x ’

= 0,7 x √18
= 2,97 MPa

MOR = M x 12 x h112 b. h + 2x((n − 1) x A x (12 (h − 2ds)) )
2,97 = 2695000 x 12 h112 x 500 x h + 2 x (( 1,25 − 1) x 60,32 x (12 (h − 2 x 15)) )

Dengan perhitungan microsoft office excel 2007 (solver) diperoleh nilai h = 104,6 mm, dalam

penelitian yang akan dilaksanakan variasi tebal benda uji dengan ukuran tebal 8 cm, 10 cm, dan 12

cm.

Benda uji berupa dinding batu bata, dinding panel dan silinder beton. Macam dan variasi benda

uji dapat dilihat dalam Tabel III. 1 dibawah ini.

Tabel III.1 Macam dan Variasi Benda Uji

No Pengujian Dimensi Jumlah

1. Dinding Panel 8 cm x 50 cm x120 cm
10 cm x 50 cm x120 cm
12 cm x 50 cm x120 cm

3 buah
3 buah
3 buah

2. Pas. Batu bata 14 cm x 50 cm x 120 cm 3 buah

3. Silinder Beton
Diameter = 15 cm
Tinggi = 30 cm

3 buah



METODE PENELITIAN

A. Tahap Penelitian

Tahapan dibagi menjadi 5 tahap yaitu :

1) Tahap I : Persiapan alat dan penyediaan bahan

2) Tahap II : Pemeriksaan bahan

3) Tahap III : Perencanaan campuran dan pembuatan benda uji

4) Tahap IV : Pengujian benda uji

5) Tahap V : Analisis dan pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Bahan Penyusun

1. Agregat halus (pasir)

1a). Kandungan organik pasir. Diperoleh hasil pencampuran larutan NaOH yang didiamkan

selama 24 jam dan terlihat larutan berwarna kuning muda no. 1. dapat disimpulkan bahwa pasir

tersebut tidak banyak mengandung bahan organik, sehingga pasir telah memenuhi syarat untuk

pembuatan campuran beton (SNI 03-3449-2002).

1b). Kandungan lumpur pasir. Diperoleh hasil pengujian kadar lumpur pasir sebesar 1,33 %.

Menurut SII.0052-80 “Mutu dan Cara Uji Agregat Beton” kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil

dari 70 mikron (0,0074 mm) maksimum 5% sehingga pasir memenuhi syarat untuk pembuatan

campuran beton.

1c). Specific gravity dan absorption pasir. Diperoleh besar nilai berat jenis 2,60 gr/cm³ dalam

kondisi SSD dan penyerapan pasir sebesar 1,21 %. Nilai penyerapan < 5% maka agregat halus

memenuhi syarat untuk campuran beton (SNI 03-3449-2002). Semakin tinggi nilai berat jenis agregat

maka semakin kecil daya serap air agregat tersebut.

1d). SSD (Saturated Surface Dry) pasir. Diperoleh nilai rata-rata penuruan pengujian 3,63 cm

berarti mendekati setengah tinggi kerucut (3,5 cm), pasir telah mencapai kondisi SSD.

1e). Gradasi pasir. Diperoleh modulus halus butir sebesar 3,02. Menurut SII.0052-80 “Mutu

dan Cara Uji Agregat Beton” modulus halus butir agregat halus 1,5 sampai 3,8 sehingga agregat telah

memenuhi syarat mutu untuk campuran beton.

2. Agregat kasar (pecahan genteng)

Hasil pengujian agregat kasar (pecahan genteng) dapat dilihat dalam tabel berikut :

2a). Specific gravity dan absorption pecahan genteng. Diperoleh besar nilai berat jenis 1,64

gr/cm ³ dalam kondisi SSD berarti agregat kasar memenuhi syarat sebagai agregat yang ringan yaitu

kurang dari 2 gr/cm3 (Tjokrodimuljo, 1996). Penyerapan air sebesar 19,24 % sehingga perlu dilakukan

koreksi proporsi air dalam campuran beton agar tidak mempengaruhi nilai  fas.



2b). Gradasi pecahan genteng. Diperoleh modulus halus butir sebesar 7,001. Menurut

SII.0052-80 “Mutu dan Cara Uji Agregat Beton” modulus halus butir agregat kasar 6,0 sampai 7,1

sehingga memenuhi syarat sebagai agregat kasar.

3. Pengujian kawat

Diperoleh nilai rata-rata kuat tarik kawat dari 5 sampel pengujian kawat sebesar 815 N/mm2.

Dari nilai tersebut kawat dapat digunakan sebagai desain pembuatan tebal dinding panel.

B. Pengujian Pendukung

1. Pengujian Slump

Dari pengujian slump diperoleh rata-rata nilai slump dinding panel diantara 7,5 – 12 cm

sehingga nilai slump telah memenuhi syarat pekerjaan beton untuk dinding (PBI 1971).

2. Pengujian berat jenis silinder beton

Data hasil pengujian berat jenis rata-rata diperoleh 2030,609 kg/m3. Berat jenis sampel

menunjukan nilai tersebut masih dibawah nilai berat jenis beton normal yaitu 2400 kg/m3.

3. Pengujian kuat tekan silinder beton

Diperoleh nilai kuat tekan (f’c) rata-rata sebesar 14,504 MPa. Nilai kuat tekan (f’c) rencana

dengan kuat tekan hasil benda uji silinder beton berbeda dipengaruhi faktor cara pengerjaan yaitu saat

pengadukan campuran beton maupun pemadatan dalam cetakan silinder.

C. Perbandingan Berat Jenis

Diperoleh perbandingan berat jenis dinding panel tebal 8 cm dengan dinding batu bata yaitu

0,678 : 1, tebal 10 cm yaitu 0,657 : 1, tebal 12 cm yaitu 0,679 : 1. Selisih berat jenis tebal dinding

optimal dinding panel 10 cm dengan dinding batu bata sebesar 34,3 %. Apabila dibandingkan dengan

dinding batu bata dinding panel mempunyai berat jenis yang rendah. Sehingga telah mengurangi

beban struktural pada bangunan.

D. Hasil Pengujian Kuat Lentur

1. Analisis keruntuhan benda uji

1a) Dinding panel. Dinding panel pada saat pengujian mengalami keruntuhan saat mendapat

tekanan dari alat uji kuat lentur yaitu mengalami retak kemudian setelah ditekan terus menerus sampai

penurunan maksimal terjadi patah.

1b) Dinding batu bata. Benda uji dinding batu bata pada pengujian kuat lentur mengalami

retak dan langsung terjadi patah saat menerima tekanan yang melebihi kuat lentur dinding batu bata.

Hal tersebut disebabkan karena dinding batu bata tidak memakai tulangan. Retakan pada dinding batu

bata dapat dilihat pada gambar V. 2 dibawah ini.

2. Analisis kekakuan



Dari data perhitungan diatas diperoleh rata-rata Pretak awal dinding panel tebal 8 cm sebesar

6166,667 N dan kekakuan rata-rata sebesar 3968,795 N/mm sedangkan selisih kekakuan 12 % lebih

kecil dari dinding batu bata. Rata-rata Pretak awal dinding panel tebal 10 cm sebesar 9666,667 N dan

kekakuan rata-rata sebesar 5555,418 N/mm sedangkan selisih kekakuan 23 % lebih besar dari dinding

batu bata. Rata-rata Pretak awal dinding panel tebal 12 cm sebesar 15500 N dan kekakuan rata-rata

sebesar 6228,798 N/mm sedangkan selisih kekakuan 38 % lebih besar dari dinding batu bata. Dapat

disimpulkan bahwa dinding panel tebal optimum 10 cm lebih kaku daripada dinding batu bata.

3. Analisis teoritis

Dari data perhitungan diatas pada dinding panel tebal 8 cm diperoleh nilai p retak awal rata-

rata sebesar 6166,6 N dan momen retak rata-rata sebesar 1850000 Nmm sedangkan selisih momen

retak dinding panel dengan dinding batu bata sebesar 31,5 %. Pada dinding panel tebal 10 cm

diperoleh nilai p retak awal rata-rata sebesar 9666,6 N dan momen retak rata-rata sebesar 2900000

Nmm sedangkan selisih momen retak dinding panel dengan dinding batu bata sebesar 7,4 %. Pada

dinding panel tebal 12 cm diperoleh nilai p retak awal rata-rata sebesar 15500 N dan momen retak

rata-rata sebesar 4650000 Nmm sedangkan selisih momen retak dinding panel dengan dinding batu

bata sebesar 72,2 %.

4. Analisis eksperimen

Dari perhitungan diatas pada dinding panel tebal 8 cm diperoleh p retak awal rata-rata sebesar

6,17 kN dan momen retak secara analisis sebesar 1850000 Nmm, selisih momen retak dinding panel

dengan momen retak dinding batu bata sebesar 39,2%. Pada dinding panel tebal 10 cm diperoleh p

retak awal rata-rata sebesar 9,67 kN dan  momen retak  secara analisis sebesar 2900000 Nmm, selisih

momen retak dinding panel dengan momen retak dinding batu bata sebesar 6,4%. Pada dinding panel

tebal 12 cm diperoleh p retak awal rata-rata sebesar 15,5 kN dan  momen retak  secara analisis sebesar

4650000 Nmm, selisih momen retak dinding panel dengan momen retak dinding batu bata sebesar

47,9%.

E. Perbandingan Biaya

Dari perhitungan biaya dinding panel dengan tebal optimum 10 cm memerlukan biaya Rp.

368.450,00 sedangkan dinding batu bata memerlukan biaya Rp. 288.650,00. Dapat disimpulkan biaya

pembuatan dinding panel lebih mahal dibandingkan dengan dinding batu bata.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan analisa dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian silinder beton diperoleh nilai kuat tekan rata-rata sebesar 14,504 MPa dan

berat jenis sebesar 2,030 Ton/m3.

2. Dari hasil pengujian dinding pasangan batu bata ukuran 120 x 50 x 14 cm diperoleh Modulus Of

Repture (MOR) rata-rata sebesar 1,653 MPa dan momen retak rata-rata sebesar 2700000 Nmm.

dari pengujian batu bata diperoleh tebal optimum dari dinding panel adalah 10 cm.

3. Dari pengujian berat dinding batu bata diperoleh berat rata-rata 184,1 kg sedangkan dinding

panel dengan tebal optimal 10 cm diperoleh berat rata-rata 86,33 kg. Dinding panel dengan berat

yang lebih rendah dari dinding batu bata menghasilkan MOR dan momen retak yang lebih besar

daripada dinding batu bata.

4. Kekakuan dinding panel agregat pecahan genteng lebih besar daripada kekakuan dinding batu

bata. Besar kekakuan perkiraan ditengah bentang dinding panel diperoleh 5555,418 N/mm,

sedangkan dinding batu bata diperoleh 4503,358 N/mm.

5. Dinding panel tebal optimum 10 cm mengasilkan momen retak secara analisis sebesar 2900000

Nmm sedangkan dinding batu bata menghasilkan momen retak secara analisis sebear 2550000

Nmm.

6. Pengujian kuat lentur dinding panel dengan tebal dan berat yang lebih rendah daripada dinding

batu bata diperoleh nilai kuat lentur yang lebih besar. Dari penelitian ini dinding panel

menggunakan agregat pecahan genteng dengan tulangan welded mesh dapat digunakan sebagai

pengganti dinding batu bata konvensional.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini ada hal-hal yang perlu disarankan agar mendapatkan hasil yang

optimal, antara lain :

1. Perlu dibuat begesting yang kuat dan desain yang tepat agar pada saat dilaksanakan pemadatan

cukup mampu menahan berat dari beton yang dituang kedalam cetakan/begesting.

2. Karena sampel dinding panel agregat pecahan genteng cukup besar dan kurang ringan perlu

didesain ulang bentuk dinding panel yang berongga sehingga bisa mengurangi berat dari dinding

panel tersebut agar saat pelaksanaan pengujian mudah dilakukan.

3. Perlu dibuat sistem sambungan pada saat pemasangan dilapangan, untuk merangkai dinding

dibuat lubang lubang dibagian sisinya yang fungsinya tempat meletakkan tulangan sebagai alat

sambung dan kemudian digrouting dengan semen.



4. Pada saat pengujian kuat lentur dinding batu bata maupun dinding panel sebaiknya tumpuan dan

perata beban menggunakan besi yang tidak mengalami perubahan atau penurunan pada saat

dilakukan proses penekanan.

5. Pengujian kuat lentur alat dial gauge diletakkan di tengah bentang dan setiap penambahan beban

10 kN kuat lentur dicatat dan dibuat grafik.

6. Untuk kelengkapan alat Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta perlu dilengkapi timbangan yang valid untuk

menimbang sampel dinding.
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