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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dinding dibagi menjadi 3 jenis yaitu dinding bangunan, dinding pembatas 

dan dinding penahan. Dinding bangunan mempunyai fungsi utama sebagai 

penyokong atap dan langit-langit atau melindungi dari intrusi cuaca. Dinding 

pembatas befungsi sebagai sebagai dinding pribadi dan pembatas. Dinding  

penahan berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan atau air dan lain 

sebagainya.  

Sebagian besar bangunan rumah tinggal di Indonesia menggunakan 

dinding konvensional atau pasangan batu bata sebagai dinding bangunan. Selain 

mudah didapat dan murah, batu bata mempunyai sifat yang tahan terhadap suhu 

yang tinggi. Dinding merupakan bagian bangunan yang sering terjadi kerusakan 

pada bangunan rumah tinggal 1 lantai akibat bencana alam terutama di daerah 

rawan gempa, karena dinding telah ditetapkan (SNI 03-2847 2002) peraturan 

tingkat nasional sebagai bagian non-structural suatu bangunan sehingga tidak 

direncanakan dengan baik. Kerusakan pada dinding batu bata yang sering terjadi 

karena tidak adanya struktur yang cukup untuk menahan dinding terhadap gempa.  

Berbagai penelitian tentang dinding memberikan pilihan sebagai alternatif 

pengganti dinding konvensional, oleh karena itu dinding batu bata memerlukan 

modifikasi atau perkuatan untuk menambah kekuatan dari dinding bata. Pada 

bangunan bertingkat tinggi untuk memperkuat dinding dipasang perkuatan baja 

yang dipasang menyilang. Pemasangan perkuatan yang sama pada dinding 

bertingkat tinggi tidak memungkinkan untuk bangunan satu lantai karena 

membutuhkan biaya yang mahal dan tenaga ahli sehingga perkuatan baja diganti 

balok beton diagonal dengan bracing bambu. Perkuatan diagonal tulangan bambu 

diharapkan dapat menambah nilai positif dinding pasangan bata dan dapat 

meminimalisasi kerusakan akibat gempa atau kecelakaan yang terjadi pada 

dinding. Dalam penelitian ini dipilih tulangan bambu karena lebih murah dan 

kurang diminati atau dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bambu juga 
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mempunyai nilai kuat lentur yang cukup baik. Beton dengan perkuatan diagonal 

diharapkan mampu mempertahankan kuat tekannya pada dinding.     

 

B.  Rumusan Masalah 

Dengan menambahkan balok diagonal dengan tulangan bambu pada 

dinding panel maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1). Bagaimana kuat tekan dinding pasangan batu bata tanpa perkuatan tulangan 

bambu. 

2). Bagaimana kuat tekan dinding pasangan batu bata dengan perkuatan tulangan 

bambu. 

3). Bagaimana kuat lentur dinding pasangan batu bata tanpa perkuatan tulangan 

bambu. 

4). Bagaimanat kuat lentur dinding pasangan batu bata dengan perkuatan 

tulangan bambu. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perbandingan nilai kuat tekan dan kuat lentur antara dinding pasangan batu bata 

dengan perkuatan diagonal tulangan bambu dan dinding pasangan batu bata tanpa 

perkuatan diagonal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1). Dapat memperkuat dinding dari aspek kuat tekan, kuat lentur dan kuat geser 

2). Memanfaatkan potensi bambu sebagai bahan bangunan yang potensial di 

Indonesia 

3). Menambah ilmu pengetahuan tentamg dinding perkuatan diagonal 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan menyederhanakan penelitian maka diperlukan 

adanya batasan masalah sebagai berikut: 
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1). Semen yang digunakan merk Holcim 

2). Agregat kasar dan agregat halus berasal dari Muntilan, kabupaten 

Magelang,  Jawa Tengah 

3). Agregat kasar ukuran maksimum 10 mm. 

4). Air yang digunakan dari Laboratorium Teknik Sipil UMS 

5). Nilai fas 0,45 

6). Bahan bambu jenis apos dengan diameter 6 mm untuk tulangan diagonal 

7). Baja tulangan Ø6 

8). Pelaksanaan penelitian di Laboratorium Teknik Sipil UMS 

9). Pengujian kuat tekan dan lentur balok umur 28 hari 

10). Jenis benda uji 

(a). Baja tulangan dan bambu diameter 6 mm 

(b). Silinder beton 15 cm dan tinggi 30 cm 

(c). Kubus beton ukuran panjang 5cm lebar cm dan tinggi 5 cm 

(d). Dinding pasangan batu bata dengan tebal 12 cm, tinggi 50 cm  dan 

lebar 100 cm  

11). Uji kuat tekan dan lentur dinding batu bata ukuran 12 x 50 x 100 cm tanpa        

perkuatan diagonal 

12). Uji kuat tekan dan lentur dinding batu bata ukuran 12 x 50 x 100 cm dengan 

perkuatan diagonal 

 

F. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian sebelumnya Hakam (2009) menganalisa karakterisitik 

kerusakan pada dinding pasangan batu bata apabila diberi beban siklik atau bolak 

balik. Penelitian tersebut menggunakan model dinding yang diuji adalah bata 

tanpa plester,dinding bata dengan plester,dinding bata tanpa lester dilapisi jaring 

kawat bukaan 1 inch dan paku dan dinding bata dengan pleser dilapisi jaring 

kawat bukaan 1 inch dan paku. Dari hasil penelitian diperoleh pola keretakan 

yang terjadi pada semua benda uji berupa keretakan vertikal. Penambahan plester 

pada dinding bata dapat meningkatkan nilai beban maksimum yang mampu 

diterima oleh dinding bata secara signifikan. Perkuatan kawat dapat 

meminimalkan terjadinya keruntuhan secara tiba-tiba dan menambah daya ikat 
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pasangan batu bata pada dinding.Penelitian oleh Hatta (2006) dengan 

memodifikasi dinding panel dengan hardflex dan styrofoam menggunakan 

tulangan bambu dengan ukuran sampel (100x50x5) cm, (100x40x5) cm dan 

100x30x5) cm. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan hardflex dan 

styrofoam dapat digunakan untuk daerah rawan gempa karena mempunyai massa 

yang lebih ringan. Sedangkan penelitian oleh Teguh (2012) yaitu membandingkan 

kuat lentur dinding panel yang tulangan anyaman bambu yang diplester dengan 

yang dicor. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan  anyaman bambu dicor 

mempunyai kuat lentur 4175 MPa sedangkan anyaman bambu yang diplester 

mempunyai kuat lentur 2878 MPa. 
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