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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya jaman, sebagai seorang teknik diberi 

tantangan untuk lebih cepat dalam pelaksanaan suatu bangunan. Untuk menjawab 

hal tersebut dan seiring dengan perkembangan teknologi di bidang beton pracetak, 

maka tantangan tersebut dapat sedikit terjawab.  

Dinding panel adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi di 

bidang beton pracetak (precast). Dinding pracetak (precast) bukanlah suatu elemen 

struktural, yang mana dalam pemakaiannya diupayakan memiliki berat yang relatif 

ringan sehingga tidak memberikan beban yang berlebihan bagi struktur bangunan.  

Dinding panel dengan berat yang ringan sangat sesuai dipergunakan untuk 

daerah yang sering terjadi gempa. Dengan berat yang ringan maka dampak bahaya 

yang akan ditimbulkan lebih sedikit bagi penghuninya. Selain untuk daerah yang 

sering terjadi gempa, dinding panel dapat dipergunakan dalam keadaan darurat, 

misalnya untuk tempat pengungsian sementara, yang mana dalam 

pembangunannya diperlukan waktu yang singkat. Selain itu dinding panel juga 

efektif untuk dipergunakan pada pabrik, gudang-gudang penyimpanan ataupun  

benteng untuk lingkungan pabrik. Jika bangunan mengalami perluasan, dinding 

panel dapat dibongkar untuk dipasang kembali. Sehingga untuk jangka panjang 

lebih hemat. 

Sandwich adalah salah satu bentuk dinding panel yang sekarang ini sedang 

dikembangkan, karena bentuk ini dapat menghasilkan dinding panel yang cukup 

baik. Sandwich adalah roti yang berbentuk susun, yang mana ditengahnya berisi 

beberapa macam isian seperti mentega ataupun sayuran. Dari bentuk tersebut 

muncullah ide untuk membuat dinding panel dengan bentuk sandwich. 

Dilatarbelakangi dari ide tersebut penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian pembuatan dinding panel berbentuk sandwich dengan membandingkan 

antara dua bahan yang akan dipergunakan sebagai campuran. Campuran yang 

pertama adalah campuran antara mortar dengan diberi bahan tambah sika fume dan 
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fiberglass. Dan yang kedua adalah campuran antara mortar dengan diberi bahan 

tambah sika fume dan polyester. Dari kedua campuran mortar tersebut akan diteliti 

campuran mana yang terbaik untuk dibuat sebagai dinding panel dengan 

melakukan beberapa rangkaian pengujian. Dari beberapa rangkaian pengujian 

tersebut akan dapat diketahui campuran mana yang terbaik. Setelah diperoleh 

campuran terbaik maka campuran mortar tersebut dikombinasikan dengan tulangan 

berupa bambu tali/apus (Gigantochloa apus Kurtz) untuk dibuat dinding panel, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kuat lentur dinding panel tersebut. Tulangan 

yang dipergunakan ada 2 variasi, yaitu anyaman silang dan anyaman susun. 

 

 

                                                B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah seberapa besar 

pengaruh variasi mortar dengan bahan tambah yang berupa serat polyester, 

fiberglass, dan sika fume terhadap kuat tekan. Dan pengaruh tulangan bambu yang 

berbentuk anyam dan susun terhadap kuat lentur dinding panel. 

                                            C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui komposisi perbandingan bahan penyusun mortar (pasir 

dan semen) yang mempunyai kuat tekan terbaik. 

2. Untuk mengetahui perbandingan kuat tekan mortar yang diberi bahan 

tambah serat polyester, fiberglass, dan sika fume dengan variasi yang 

berbeda-beda.  

3. Untuk mengetahui variasi campuran yang mempunyai kuat tekan terbaik 

dimana akan digunakan membuat dinding panel.  

4. Untuk mengetahui besar prosentase bahan tambah yang dipergunakan pada 

campuran agar mencapai kuat tekan optimum dengan tulangan bambu 

terhadap uji lentur dinding panel pada umur 28 hari. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah wujud pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang teknologi beton dalam bentuk dinding panel 

sebagai alternatif pengganti dari batu bata ataupun batako yang memenuhi syarat 

kekuatan serta lebih ekonomis dalam penggunaan dan merupakan bukti nyata 

bahwa penggunaan dinding panel mempunyai berat sendiri yang lebih ringan  

untuk digunakan sebagai bahan bangunan non struktural. Selain itu pemasangan 

yang lebih mudah dan dengan waktu yang relatif lebih singkat.  

Beton ataupun mortar dengan tulangan baja adalah perpaduan yang sangat 

baik, karena memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga beton ataupun mortar dengan 

tulangan baja banyak dipergunakan. Namun hal tersebut menimbulkan 

permasalahan baru, yaitu baja yang selama ini dipergunakan merupakan bahan 

material yang tidak dapat diperbaharui sehingga keberadaannya suatu saat akan 

habis. Untuk itu dilakukan upaya pencarian bahan alternatif pengganti baja, antara 

lain material pengantinya yaitu bambu. Bambu merupakan hasil alam yang mudah 

diperoleh dan mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Sehingga penelitian ini 

diharapkan dapat sedikit menjawab tentang keterbatasan material baja serta 

sekaligus menjawab keraguan masyarakat terhadap pemakaian bambu untuk 

dipergunakan sebagai tulangan. 

  

  E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti perlu membatasi masalah, yang bertujuan agar 

pembahasan tidak meluas dan batasnya menjadi jelas. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Semen yang digunakan adalah semen portland dengan merk Holcim, produksi 

PT. Holcim Indonesia. tbk. 

2. Agregat halus yang digunakan adalah pasir yang berasal dari Kabupaten 

Muntilan. 

3. Air yang dipergunakan adalah air yang berasal dari bawah tanah yang tersedia 

di Sub Laboratorium Bahan Bangunan, Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  
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4. Untuk menentukan campuran yang paling optimum atau terbaik dilakukan 

dengan pengujian coba-coba dengan variasi perbandingan antara Semen dan 

pasir 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5, 1 : 6, 1 : 7, 1 : 8, 1 : 9, dengan masing masing 

variasi dibuat masing-masing 3 sampel, pengujian dilakukan pada umur 14 hari. 

5. Bahan tambah yang dipergunakan adalah serat polyester, fiberglass, dan sika 

fume.Yang mana ketiga bahan tambah tersebut tidak dilakukan penelitian 

secara kimiawi. 

6. Benda uji dibuat dengan variasi bahan tambah : 

Sika fume  : 7%, kadar optimum (Berdasarkan penelitian dari Istirahayu, 

2004)                                                                                    

Fiberglass          : 0%, 3%, 6%, 9%  

Polyester            : 0%, 3%, 6%, 9%  

Benda uji berbentuk kubus, dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm, setiap variasi 

bahan tambah dibuat masing-masing 3 sampel. Pengujian beton kubus 

dilakukan pada umur 14 hari. 

7. Faktor air semen (f.a.s) yang digunakan adalah 0,6. 

8. Tulangan bambu yang dipergunakan adalah dari jenis bambu apus 

(Gigantochloa apus Kurtz), dengan ukuran  (2 x 0,2) cm dengan panjang 28 cm 

dan 88 cm. 

9. Benda uji untuk pengujian kuat tarik bambu mempergunakan sampel sebanyak 

5 buah 

10. Benda uji untuk pembuatan dinding panel dengan ukuran (90 x 30 x 5) cm    

sebanyak 10 sampel. Dengan bentuk tulangan masing-masing 5 buah berbentuk 

anyaman silang dan 5 buah berbentuk anyaman susun. Pengujian dinding panel 

dilakukan pada umur 28 hari. 

 

 

 

     F. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Joko Widodo (2007) 

dengan memodifikasi dinding panel dengan menambahkan beberapa bahan tambah, 
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yaitu Polyvinyl Acetat dan sisa serat aren dan pembuatan benda uji dengan ukuran 

(40 x 30 x 5)cm, (60 x 30 x 5)cm, (80 x 30 x 5)cm dan (100 x 30 x 5)cm dan 

memakai bambu  sebagai tulangan. 

Sedangkan dari penelitian Pardi (2007) melakukan penelitian dengan 

memodifikasi dinding panel yang berbentuk Sandwich. Campuran yang 

dipergunakan antara lain terdiri dari Calsibot, pasir batu apung dan kayu berbentuk 

papan tipis, setebal 2 cm dan lebar 4,5 cm yang ada di pasaran sebagai klem  

dengan menambahkan tulangan yang terbuat dari bambu. Dan ukuran benda uji 

adalah (100 x 50 x 5)cm. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang adalah dengan 

membandingkan antara dua bahan yang akan dipergunakan sebagai campuran, 

campuran yang pertama adalah campuran antara mortar dengan diberi bahan 

tambah sika fume dan fiberglass. yang kedua adalah campuran antara mortar 

dengan diberi bahan tambah sika fume dan polyester. Dari kedua campuran mortar 

tersebut akan diteliti campuran mana yang terbaik untuk dibuat sebagai dinding 

panel dengan melakukan beberapa rangkaian pengujian. Dari beberapa rangkaian 

pengujian tersebut akan dapat diketahui campuran mana yang terbaik. Setelah 

diperoleh campuran terbaik maka campuran mortar tersebut dikombinasikan 

dengan tulangan berupa bambu apus (Gigantochloa apus Kurtz) untuk dibuat 

dinding panel, yang bertujuan untuk meningkatkan kuat lentur dinding panel 

tersebut. Tulangan yang digunakan ada 2 variasi bentuk, yaitu berbentuk anyaman 

silang dan anyaman susun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


