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BAB I

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. 
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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. Rumusan Masalah

Pemakaian bahan tambah berupa pecahan genteng pada beton dikombinasi 

dengan tulangan rangkap welded mesh diharapkan agar menghasilkan beton yang 

kuat dan ekonomis. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain: 

1) Bagaimana perbandingan berat dinding panel dengan berat dinding batu bata 

konvensional.

2) Bagaimana perbandingan kuat lentur benda uji dinding panel menggunakan 

tulangan welded mesh dengan dinding konvensional menggunakan batu bata.

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian dinding panel menggunakan agregat pecahan genteng

memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :
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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.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat antara lain :

1) Dapat menjadi alternatif yang efisien dan efektif sebagai pengganti dinding batu 

bata.

2) Bagi pemilik bangunan, diharapkan bisa mengemat biaya kostruksi dalam 

membangun sebuah bangunan rumah tinggal.

E. 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.
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(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.


