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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengembangan rekayasa teknologi pada saat ini terasa begitu cepat, beton
merupakan salah satu bahan bangunan yang mengalami perkembangan. Beton merupakan
unsur yang penting, terutama fungsinya sebagai pembentuk struktur yang sering
digunakan. karena sistem konstruksi beton mempunyai kelebihan antara lain kuat tekan
tinggi, tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan, tahan aus,
dan tahan terhadap cuaca (panas, dingin, sinar matahari, hujan) Beton juga mempunyai
beberapa kelemahan, yaitu lemah terhadap kuat tarik, mengembang dan menyusut bila
terjadi perubahan suhu, sulit kedap air secara sempurna, dan bersifat getas (Tjokrodimuljo,
1996).

Tetapi dalam prosesnya memakan waktu dan biaya yang sangat banyak, maka
dengan perkembangan teknologi kita dapat membuat bangunan yang memiliki keunggulan
dan keuntungan di antaranya dapat menyesuaikan kebutuhan, spesifikasi teknis dan
kekuatan , serta pelaksanaan konstruksi yang cepat dan ramah lingkungan dibandingkan
dengan bahan bangunan yang sudah ada selama ini dengan kostruksi beton pracetak
(prescast) .Salah satunya adalah dinding panel atau precast, Dinding Panel merupakan suatu
komponen non structural yaitu dinding yang dibuat dari suatu kesatuan Blok dinding parsial,
yang kemudian dirangkai menjadi sebuah dinding yang kokoh pada rumah sederhana. Pada
umumnya dinding biasanya lebih familiar dengan material batu bata dengan lapisan mortar
di sisi luarnya. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu dinding batu bata memiliki
kekurangan dari segi pengerjaan yang relatif lama, biaya yang mahal, dan memiliki berat
yang lebih. Pada daerah yang rawan terjadi bencana gempa bumi, pemakaian dinding batu
bata kurang baik untuk diaplikasikan untuk rumah yang tahan gempa. Dinding panel yang
ringan dan kuat adalah salah satu material yang cocok untuk diaplikasikan dalam  bangunan
rumah tahan gempa. Dinding panel yang dibuat secara pracetak adalah solusi tepat bagi
kondisi daerah atau jenis pekerjaan seperti di atas. Keuntungan dari konstruksi beton
pracetak terletak pada berkurangnya tenaga kerja yang diperlukan dalam menghasilkan satu
satuan beton karena rangkaian produksi dilakukan secara mekanis dan pembuatannya
dapat dilakukan dengan tenaga kerja setempat tanpa keahlian khusus (Winter, 1993).

Dinding panel dengan berat yang relatif ringan dapat digunaan dalam bangunan
yang menempati daerah rawan gempa agar tidak mebahayakan penghuni oleh karena itu
perlu dibuat jalan keluar dengan mengembangkan pembuatan beton dinding panel (dinding
geser) bagian dari rumah sederhana yang dapat diperkuat dengan tulangan baja . Tulangan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja tulangan. Baja tulangan merupakan
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material yang mempunyai kekuatan tarik tinggi. Baja penguat atau baja tulangan memikul
gaya tarik maupun gaya tekan, kekuatan lelehnya lebih sepuluh kali dari kekuatan tekan
struktur beton yang umum, atau seratus kali dari kekuatan tariknya. Sebaliknya baja
merupakan material yang mahal harganya bila dibandingkan dengan beton. Kedua material
tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam suatu kombinasi dimana beton
berfungsi untuk memikul tegangan tekan sedang baja berfungsi memikul tegangan tarik.
(Winter dan Arthur, 1993). Untuk menambah kekuatan, tulangan baja tersebut akan
diaplikasikan sebagai tulangan diagonal yang di ikat menggunakan kawat besi sehingga
diharapkan memiliki kekuatan yang lebih tahan terhadap berbagai macam kerusakan dan
dinding panel akibat gempa dengan baja tulangan tersebut dapat  digunakan sebagai
alternatif pengganti dinding konvensional.

Dinding geser (Shear Wall) adalah jenis struktur dinding yang berbentuk beton
bertulang yang biasanya dirancang untuk menahan geser, gaya lateral akibat gempa bumi,
yang sering diapliasikan atau digunakan pada gedung pencakar langit oleh karena itu ingin
pengaplikasikan dinding geser ke dalam dinding panel yag diperuntukkan rumah sederhana
di daerah rawan gempa agar kuat terhadap gempa maka perlu dilakukan uji geser. Dinding
panel yang akan di buat dengan dimensi panjang 74 cm, tinggi 64 cm dan tebal 7 cm.
Penelitian akan di lakukan di laboratorium program studi teknik sipil, fakultas teknik,
universitas muhammadiyah Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Akibat beban geser penggunaan diagonal tulangan baja diharapkan menghasilkan
dinding panel yang lebih tahan terhadap kerusakan dan bisa menjadi alternatif sebagai
pengganti dinding konvensional yang sudah ada. Adapun rumusan masalah dari penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai kuat geser dinding panel tanpa perkuatan diagonal
2. Bagaimana nilai kuat geser dinding panel dengan mengunakan perkuatan

diagonal tulangan baja

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis nilai kuat geser dinding panel tanpa perkuatan diagonal
2. Menganalisis nilai kuat geser dinding panel dengan menggunakan perkuatan

diagonal tulangan baja
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatkan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis, untuk mengetahui seberapa besar kuat geser dinding panel
dengan perkuatan diagonal tulangan baja.

2. Manfaat teoritis, dapat membagi pengetahuan / informasi khususnya dinding
panel sebagai alternatif penggati dinding batu bata yang memenuhi syarat.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian dibatasi oleh masalah berikut :

1. Semen yang di gunakan adalah semen Holcim
2. Agregat halus yang di gunakan berupa pasir yang berasal dari Kaliworo,

kabupaten Klaten,  jawa tengah
3. Agregat kasar yang di gunakan berupa pasir yang berasal dari Kaliworo,

kabupaten Klaten,  jawa tengah
4. Air yang di gunakan adalah air laboratorium program studi teknik sipil, fakultas

teknik, universitas muhammadiyah surakarta
5. Faktor air semen yang digunakan adalah 0,45
6. Jenis benda uji :

a) Silinder beton untuk pengujian kuat tekan dengan ukuran diameter 15 cm
dan tinggi 30 cm.

b) Dinding panel tanpa perkuatan diagonal untuk pengujian kuat geser dengan
ukuran panjang 74 cm, lebar 64 cm dan tebal 7 cm.

c) Dinding panel dengan perkuatan diagonal tulangan baja untuk pengujian
kuat geser dengan ukuran panjang 74 cm, lebar 64 cm dan tebal 7 cm.

7. Pengujian di lakukan setelah mncapai umur beton 28 hari.
8. Pengujian kuat tekan silinder beton dengan SNI 03-1974-1990
9. Perkuatan diagonal mengunakan tulangan baja 4 buah dengan diameter 6 mm.
10. Pemasngan perkuatan sampel dari titik yang dibebani sampai titik yang

berlawanan secara diagonal.
11. Pengujian kuat geser dinding panel dengan ASTM E564 (Static Load For Shear

Resistance of Framed Walls for Buildings)
.
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F. Keaslian Penelitian

Wibowo (2013) mengenai dinding panel dengan agregat pecahan genteng dengan
tulangan welded mesh, hasil dari pengujian kuat tekan sebesar 14,504 MPa dan berat jenis
sebesar 2,030 Ton/m3,  dapat disimpulkan dinding panel pada penelitian tersebut dapat
digunakan sebagai pengganti dinding untuk suatu bangunan.

Pada penelitian Ribut Hermawan (2015) mengenai perilaku geser dinding panel
jaring kawat baja tiga dimensi dengan variasi rasio tinggi dan lebar (Hw/Lw) terhadap beban
lateral statik Memiliki kesimpulan beban maksimum (Pu) yang bekerja pada dinding dengan
rasio tinggi dan lebar dinding (Hw/Lw) = 1 mempunyai kapasitas beban yang paling besar
baik secara aktual dan teoritis. Mekanisme keruntuhan geser yang terjadi pada dinding
ditunjukan dengan terjadinya retak geser atau retak tarik diagonal pada muka dinding.
Mekanisme ini lebih terlihat diminan pada dinding dengan rasio tinggi dan lebar dinding
(Hw/Lw) = 1. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Karyaningrum (2011)
mengenai dinding panel dengan tulangan baja dan agregat pecahan genteng dengan ukuran
10 x 50 x 100 cm di peroleh nilai kuat lentur dengan fas 0,30 sebesar 0,685 MPa, untuk fas
0,35 sebesar 0,713 MPa, untuk fas 0,40 sebesar 0,238 MPa sedangkan untuk fas 0,45
sebesar 0,190 MPa oleh karena itu  cocok dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti dinding
batu bata atau bahan lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan sekarang ini pada kekuatan dinding panel (dinding
geser) degan tulangan baja yang dipasang diagonal terhadap dinding panel yang akan dibuat
bertujuan untuk meningkatkan kuat geser dinding panel. Dari penelitian ini diharapkan
dinding panel tersebut bisa digunakan sebagai alternatif dinding suatu rumah sederhana
tahan terhadap gempa.


