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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam kehidupan terdapat 3 kebutuhan pokok yaitu kebutuhan primer, 

sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat harus 

terpenuhi, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan 

mengalami kesulitan dalam hidupnya, contoh: sandang, pangan dan papan. 

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terpenuhinya setelah kebutuhan 

primer, contoh: pendidikan dan wisata. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang 

terpenuhinya setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, contoh: perhiasan 

dan mobil. Kebutuhan primer salah satunya adalah rumah sebagi tempat kita 

berlindung, sebagai hunian yang nyaman dan berperan penting sebagai  proteksi. 

Salah satu bagian rumah terpenting adalah atap yang melindungi penghuni saat 

cuaca hujan terlindung dari air hujan, saat cuaca panas terlindung dari paparan 

sinar matahari, dan bahaya dari luar seperti angin yang kadang kala mengancam 

setiap penghuninya. 

Tidak dapat dipungkiri, atap mempunyai peranan penting sebagai satu 

kesatuan struktur pada bangunan. Dari beberapa perkembangan tahun terakhir 

terlihat dari bentuk dan warna yang mengikuti gaya atau tema pada bangunan, 

begitupun dengan bahan yang digunakan beragam, yaitu genteng tanah liat, 

genteng beton, genteng metal, genteng keramik, asbes. 

 Penelitian tentang genteng telah dilakukan oleh Irawan (2012), yaitu 

penelitian tentang genteng beton dengan bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia 

dengan variasi pencampuran 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir dengan 

variabel yang diuji antara lain kuat lentur, rembesan (impermeabilitas), presentase 

penyerapan air, sifat tampak dan keseragaman ukur, penelitian penyerapan panas. 

Sebagai tindak lanjut akan dilaksanakan penelitian dengan campuran bahan 

tambah yang berbeda. Bahan tambah yang dipilih adalah serbuk gergaji kayu jati. 

Serbuk gergaji kayu jati dipilih sebagai bahan tambah dalam adukan beton,  

karena serbuk ini dikenal sebagai bahan serat yang kuat, lentur, namun tetap 
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ringan. Oleh karena itu dengan penambahan serbuk gergaji kayu jati, diharapkan 

dapat memperbaiki sifat-sifat beton yang tidak menguntungkan, sehingga genteng 

beton lebih bisa diminati oleh masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini digunakan genteng beton normal dengan campuran 1 

semen : 2 kapur mill : 2,5 pasir dalam perbandingan berat, dengan faktor air 

semen 0,46. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1). Bagaimana sifat tampak genteng beton dari setiap variasi penambahan serbuk 

gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir ? 

2). Bagimana keseragaman ukuran beton dari setiap variasi penambahan serbuk 

gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir ? 

3). Bagaimana nilai penyerapan panas rata-rata genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir ? 

4). Berapa presentasi penyerapan air (porositas) genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir ? 

5). Bagaimana rembesan air (impermeabilitas) genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir ? 

6). Berapa besar beban lentur rata-rata genteng beton dari setiap penambahan 

serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1). Mengetahui sifat tampak genteng beton dari setiap variasi penambahan 

serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir  

2). Mengetahui keseragaman ukuran beton dari setiap variasi penambahan serbuk 

gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir. 
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3). Mengetahui nilai penyerapan panas rata-rata genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

4). Mengetahui presentasi penyerapan air (porositas) genteng beton dari setiap 

variasi penambahan serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% 

dari berat pasir  

5). Mengetahui rembesan air (impermeabilitas) genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

6). Mengetahui besar beban lentur rata-rata genteng beton dari setiap penambahan 

serbuk gergaji kayu jati 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, 

yaitu: 

1). Dapat menjadi informasi bahwa serbuk gergaji kayu jati dapat dimanfaatkan 

sebagai campuran dalam pembuatan genteng beton. 

2). Hasil penelitian merupakan salah satu wawasan untuk pengembangan ilmu 

teknologi. 

3). Menambah nilai guna dari serbuk gergaji kayu jati. 

4). Mengetahui kekuatan dinding beton yang dihasilkan dengan bahan tambah 

serbuk gergaji kayu jati. 

5). Bagi para peneliti dan mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan 

reverensi untuk penelitian lebih lanjut. 

6). Dapat membandingkan hasil penelitian tentang genteng beton dengan bahan 

tambah serbuk gergaji kayu akasia dan dengan bahan tambah serbuk gergaji 

kayu jati. 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan batasan masalah agar melakukan pengujian 

gentng beton dapat menghasilkan genteng beton yang baik. Adapun batasan 

masalah sebagai berikut: 
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1). Serbuk kayu jati yang digunakan dalam kondisi kering alami dengan 

presentase penambahan 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir. 

2). Agregat halus yang digunakan saat penelitian adalah pasir yang berasal dari 

Kaliworo, Klaten. 

3). Semen yang digunakan adalah Semen Gresik dalam kemasan yang tertutup 

rapat, dengan kualitas yang telah sesuai dengan SNI. Berbutir halus dan tidak 

ada gumpalan. 

4). Bahan kapur mill diperoleh dari toko bangunan di sekitar wilayah kecamatan 

Tasikmadu, Karanganyar. 

5). Air yang digunakan adalah air tanah yang berasal dari tempat sekitar di 

wilayah kecamatan Tasikmadu, Karanganyar. 

6). Besar tekanan hidrolis saat pencetakan sebesar 75-100 N/m
2  

 

7). Jenis genteng yang digunakan untuk penelitian adalah genteng dengan model 

garuda besar dengan pembanding jumlah komposisi campuran 1 semen : 2 

kapur mill : 2,5 pasir. 

8). Dimensi genteng beton P = 420 mm, L = 335 mm, tebal bagian yang rata = 

13,60 mm, tebal penumpangan = 9,22 mm, panjang kaitan = 42 mm, lebar 

kaitan = 13 mm, tinggi kaitan = 16,2 mm dan jumlah alur penumpangan 2. 

9). Pengujian genteng beton dilakukan saat usia genteng beton mencapai 28 hari. 

10). Pengujian yang akan dilakukan berupa pengujian sifat tampak, keseragaman 

genteng, penyerapan panas, penyerapan air, rembesan air, dan beban lentur 

genteng beton. 

11). Jumlah benda uji masing-masing variasi berjumlah 3 buah. 

12). Sebagai pembanding dipilih 3 genteng beton yang diambil secara acak dari 

pabrik. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang genteng beton pernah dilaksanakan oleh Ariyani (2015) 

dan Irawan (2012). Aryani (2015) melakukan penelitian tentang genteng beton 

dengan bahan tambah serat sabut kelapa dengan variasi pencampuran 0%; 1%; 

1,5%; 2%; dan 2,5% dari berat pasir dengan variabel yang diuji antara lain kuat 
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lentur, menghsilkan hanya genteng beton produksi pabrik Mutiara yaitu sebesar 

2944,36 N yang memenuhi persyaratan SNI 0096-2007 karakteristik kuat lentur 

minimal 2000 N. Rembesan (impermeabilitas), menghasilkan tidak ada rembesan 

air sehingga memenuhi syarat SNI 0096-2007. Presentase penyerapan air, 

menghasilkan genteng dengan bahan tambah sabut kelapa pada variasi 1,5% dan 

2,5% memiliki daya serap air 10,202% dan 11,317% sehingga tidak memenuhi 

persyaratan SNI 0096-2007 yaitu tidak melebihi 10%. Sifat tampak dan 

keseragaman ukur menghasilkan tidak terdapat perbedaan sifat tampak dan 

ukuran. 

Irawan (2012) melakukan penelitian mengenai genteng beton yang 

dicampur dengan bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia dengan variasi 

presentase penambahan 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir dengan 

komposisi perbandingan  1 semen : 2 kapur mill : 2,5 pasir. Hasil  beban lentur 

rata-rata pada penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0% = 120 kg; 5% = 136 kg; 

10% = 138kg; 15%= 150kg dan 20% = 154kg. Hasil penelitian penyerapan air 

(porositas) rata-rata genteng beton pada penambahan serbuk gergaji kayu akasia 

0% = 6,763%; 5% = 6,805%; 10% = 6,876%; 15% = 6,898 dan 20% = 6,407%. 

Hasil penelitian rembesan (permeabilitas) pada penambahan serbuk gergaji kayu 

akasia 0% tidak rembes, 5% tidak rembes, 10% tidak rembes, 15% tidak rembes 

dan 20% juga tidak rembes. Hasil penelitian penyerapan panas pada penambahan 

serbuk gergaji kayu akasia 0% = 84,33%; 5% = 83,31%; 10% = 86,56%; 15% = 

80,38% dan 20% =85,64%. Dari penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak serbuk gergaji kayu akasia yang ditambahkan dalam adukan 

genteng beton maka rata-rata beban lentur yang dihasilkan semakin besar 

Penelitian yang diajukan ini berupa penelitian tentang genteng beton 

dengan bahan tambah serbuk gergaji kayu jati. 


