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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beton merupakan bahan konstruksi yang sangat penting dan paling dominan

digunakan pada struktur bangunan. Beton sangat diminati karena bahan ini merupakan bahan

konstruksi yang mempunyai banyak kelebihan antara lain, mudah dikerjakan dengan cara

mencampur semen, agregat, air, dan bahan tambahan lain bila diperlukan dengan

perbandingan tertentu. Kelebihan beton yang lain adalah, ekonomis (dalam pembuatannya

menggunakan bahan dasar lokal yang mudah diperoleh), dapat dibentuk sesuai dengan

kebutuhan yang dikehendaki, mampu menerima kuat tekan dengan baik, tahan aus, rapat air,

awet, dan mudah perawatannya, maka beton sangat populer dipakai baik untuk struktur -

struktur besar maupun kecil.

Kolom sebagai salah satu elemen teknik sipil yang selalu mengalami perkembangan.

Kolom merupakan salah satu elemen yang sangat penting, mengingat fungsinya sebagai

salah satu elemen pembentuk struktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Dalam bangunan kontruksi, salah satu hal terpenting adalah kolom karena berfungsi untuk

memikul balok. Kolom juga berfungsi sebagai penerus beban dari elevasi atas ke elevasi

yang lebih bawah hingga akhirnya sampai ketanah melalui pondasi. Kualitas kolom

tergantung pada bahan-bahan penyusunnya, bahan penyusun kolom beton bertulang yang

umum digunakan sampai saat ini adalah semen, air, pasir dan kerikil atau batu pecah dengan

menggunakan tulangan besi. Seiring dengan kenaikan harga material khususnya besi

berdampak terhadap biaya menjadi mahal, oleh karena itu perlu dibuat jalan keluar dengan

mengembangkan pembuatan kolom menggunakan material lain untuk pengganti tulangan

baja.

Pada penelitian ini menggunakan alternatif tulangan dari bambu karena Indonesia

memiliki banyak persediaan bambu. Selain itu, penanaman bambu relatif cepat (3,5 tahun)

karena itu bambu dapat dijadikan alternatif  untuk menyediakan bahan konstruksi. Penelitian

tentang bambu pernah diteliti oleh Morisco pada tahun 1994-1999. Lebih dari 120 jenis

bambu tersebar diseluruh Indonesia dan memainkan peranan penting dalam perekonomian

khususnya dipedesaan.

Konsep kolom beton dengan tulangan bambu merupakan konsep kolom ekonomis

dengan karakter yang memanfaatkan potensi bambu yang banyak terdapat di wilayah
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Indonesia. Biasanya kolom beton bertulang tersusun dari beton dan tulangan baja. Atas

pertimbangan ini, maka pada beberapa tahun terakhir telah diteliti penggunaan material lain

untuk mengganti baja tulangan. Bambu adalah salah satu bahan yang memiliki kuat tarik

yang cukup tinggi yaitu sekitar 9,27 kN dengan pertimbangan kuat tarik yang cukup tinggi

maka bambu dipakai sebagai pengganti tulangan baja. Pada penelitian terdahulu bambu

pernah dipakai sebagai tulangan kolom. Muhammad Nurhasim (2005) dalam penelitiannya

yang meninjau daya dukung  kolom beton bulat dengan tulangan bambu yang mempunyai

daya dukung kolom  sebesar 110000 N.

Kolom pada umumnya berbentuk persegi agar mudah pembuatan dalam

pembentukan struktur bangunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diadakan

penelitian dengan membuat kolom dengan tulangan pokok dan begel dengan bentuk persegi.

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan sebagai komposisi kolom adalah pasir, semen,

kerikil, dan menggunakan bambu sebagai tulangan pokok dan begel. Bambu dipilih karena

memiliki nilai ekonomis lebih dibandingkan dengan tulangan dari besi baja, sehingga tepat

bila menggunakan bambu sebagai alternatif tulangan kolom. Selain itu bambu memiliki

beberapa keunggulan lain yaitu kuat tarik yang cukup tinggi, dan ketersedianya di lapangan

yang mudah didapat dengan harga yang relative murah. Berdasarkan hal tersebut maka

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kuat tekan kolom persegi dengan tulangan dan

begel dari bambu, pada umur minimal 28 hari.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan dalam upaya mencari alternatif pengganti kolom

bertulangan besi, diganti dengan kolom bertulangan bambu. Bambu dipilih karena  memiliki

nilai ekonomis lebih dibanding dengan tulangan dari besi. Tugas Akhir ini akan membahas

beberapa permasalahan yaitu :

1) Kuat tekan kolom beton persegi bertulangan bambu dengan kolom beton persegi

bertulangan besi sebagai pembandingnya.

2) Pola keruntuhan kolom beton persegi bertulangan bambu dengan kolom beton persegi

bertulangan besi sebagai pembandingnya
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C. Tujuan  Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui seberapa besar kuat tekan kolom beton persegi bertulangan besi dan

tulangan bambu

2) Untuk mengetahui pola keruntuhan benda uji berupa kolom beton Persegi bertulangan

besi dan bambu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1) Memberikan pengetahuan dalam pemanfaatan potensi bambu yang melimpah di

Indonesia.

2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya

kolom beton bertulangan bambu sebagai alternatif pengganti kolom beton normal Bagi

perancang bangunan, dapat digunakan sebagai alternatif untuk kolom.

3) Bagi pengguna bangunan, dapat menghemat biaya dalam pembangunan karena

pembuatan kolom tulangan dari bambu lebih murah dari pada kolom tulangan baja.

4) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi informasi bagi dunia

ilmu pengetahuan terhadap pemanfaatan bambu untuk tulangan kolom sebagai acuan.

E. Batasan Masalah

Pada penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah sehingga penelitian yang

dilakukan tidak meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut:

Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan merk holcim.

1) Agregat kasar dan halus berasal dari Kaliworo, Klaten, Jawa Tengah.

2) Tulangan memanjang balok dan begel dari baja berdiameter 8 dan 6 mm.

3) Tulangan bambu yang digunakan adalah jenis bambu petung

4) Air yang digunakan adalah air yang berasal dari Laboratorium Program Studi Teknik

Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5) Faktor air semen yang digunakan 0,5 dengan kuat tekan beton rencana adalah 20 MPa.

6) Jenis benda uji berupa:

(a). Silinder beton diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk uji tekan beton dan uji tekan

belah masing-masing sebanyak 6 buah.

(b). Baja tulangan Ǿ 8 dan 6 mm untuk uji kuat tarik masing-masing sebanyak 3 buah.
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(c). Tulangan bambu ukuran lebar 2 cm tebal 1 cm untuk uji kuat tarik sebanyak 3 buah

bambu petung.

(d). Kolom bertulangan baja yang memiliki ukuran penampang 15 cm x 15 cm dan

panjang 120 cm, sebanyak 3 buah.

(e). Kolom bertulangan bambu memiliki ukuran penampang 15 cm x 15 cm dan panjang

120 cm, sebanyak 3 buah..

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul ”Tinjauan Mekanika Pada Bambu Apus, Bambu Petung Dan

Bambu Ori” pernah dilakukan Kustanti (2001). Penelitian dengan judul ”Pemanfaatan

Bambu Sebagai Alternatif Pengganti Tulangan Baja Pada Plat Beton Pracetak” pernah

dilakukan Nugroho (2002) dengan menggunakan semen merk Gresik, f ’c (rencana)= 20 MPa,

agregat kasar berasal dari Klaten, nilai fas 0,40 pada beton mutu 20 MPa . Dengan

menggunakan metode SNI. 1990-33 dengan umur pengujian 28 hari.

Penelitian dengan judul ”Tinjauan Daya Dukung Kolom Beton Bulat Dengan

Tulangan Dari Bambu” pernah dilakukan Muhammad Nurhasim (2005) dengan

menggunakan semen merk Gresik, f ’c (rencana)= 20 MPa, agregat kasar berasal dari Klaten,

nilai fas 0,50 pada beton mutu 20 MPa . Dengan menggunakan metode SNI. 1990 dengan

umur pengujian 28 hari.

Penelitian yang akan dilakukan saat ini kolom persegi dengan tulangan dan begel dari

bambu, menggunakan semen merk holcim, f ’c (rencana)= 20 MPa, agregat kasar berasal dari

Klaten, nilai fas 0,50. Dengan pengujian menggunakan metode ASTM (American Society for

Testing Material).


