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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap rumah dan gedung di seluruh dunia dikatakan sempurna atau 

lengkap apabila memiliki dinding. Dinding merupakan salah satu elemen 

vertikal/tegak bangunan, berupa bidang, dan berfungsi sebagai batas penutup atau 

batas ruangan (Ir. Tono Setiadi). Serta dalam pengenalan pengertian kamus 

teknik, dinding adalah struktur solid yang menahan/membatasi dan melindungi 

suatu area. Dalam kesimpulannya, dinding adalah bagian bangunan yang sangat 

penting perannya bagi suatu konstruksi bangunan. Dinding membentuk dan 

melindungi isi bangunan baik dari segi konstruksi maupun penampilan artistik 

dari bangunan. 

Dalam perkembangan teknologi di segi konstruksi pengaplikasian dinding 

menjadi lebih variatif lebih cepat bahkan lebih ekonomis. Yang pada umumnya 

dinding konvensional menggunakan material berupa batu bata merah yang 

disusun satu persatu hingga memenuhi suatu bidang, yang dimana metode seperti 

ini akan lebih memakan waktu dan biaya dalam pengaplikasiannya. Dalam hal ini 

dinding konvensional hanya di peruntukan untuk pembatas suatu ruangan, 

sedangkan di daerah-daerah yang berpotensi terjadinya gempa maka tembok 

konvensional akan lebih beresiko untuk roboh.  Pada saat ini telah di kembangkan 

sebuah teknonogi dinding panel pra cetak yang pembuatanya menggunakan 

fabrikasi atau cast in situ dengan bahan penyusunnya adalah beton biasa atau pun 

beton ringan. Yang dimana dinding panel diklaim lebih tahan terhadap gempa, 

dikarenakan adanya perkuatan tulangan baja di dalamnya. 

Dinding panel pada umumnya menggunakan campuran beton normal (air, 

agregat kasar, agregat halus, dan semen) dan tulangan didalamnya. Dalam 

penelitian dinding panel ini akan di gunakan beton  yang dimana agregat kasarnya 

di ganti dengan agragat kasar berupa pecahan genteng, sehingga kemungkinan 
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didapatkan berat jenis beton yang lebih ringan dari pada menggunakan agregat 

kasar batu pecah. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan 

mengetahui kuat tekan dan kuat lentur dinding panel beton ringan dengan 

perkuatan tulangan wiremesh. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dinding panel beton ringan yang akan di teliti dalam penelitian ini agregat 

kasarnya menggunakan pecahan genteng. Adapun rumusan masalah dari 

penelitian kuat tekan dan kuat lentur dinding panel beton ringan dengan 

menggunakan perkuatan tulangan wiremesh ini antara lain : 

1. Seberapa besar berat jenis dan kuat tekan beton silinder ringan dengan 

agregat kasar berupa pecahan genteng. 

2. Seberapa besar nilai kuat tekan dan kuat lentur dinding panel beton ringan 

tanpa perkuatan tulangan wiremesh. 

3. Seberapa besar nilai kuat tekan dan kuat lentur dinding panel beton ringan 

dengan menggunakan perkuatan tulangan wiremesh. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian kuat tekan dan kuat lentur 

dinding panel ini antara lain : 

1. Menganalisis berat jenis dan kuat tekan silinder beton ringan dengan agregat 

kasar berupa pecahan genteng. 

2. Menganalisis besarnya nilai kuat tekan dan kuat lentur dinding panel beton 

ringan tanpa perkuatan tulangan wiremesh. 

3. Mengetahui besarnya nilai kuat tekan dan kuat lentur dinding panel beton 

ringan dengan menggunakan perkuatan tulangan wiremesh. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian dinding panel ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bertambahnya teknologi dinding panel untuk pengaplikasian dalam bangunan 

dinding yang tahan gempa. 

2. Dinding panel yang lebih efisien waktu dan biaya dari pada dinding 

konvensional. 

3. Manfaat ptaktis, untuk mendapatkan nilai kuat tekan dan kuat lentur dinding 

panel beton ringan dengan perkuatan tulangan wiremesh. 

4. Memberikan bukti bahwa pecahan genteng bisa digunakan sebagai pengganti 

batu pecah dalam agregat kasar campuran beton. 

5. Membuktikan bahwa dalam penggantian agregat kasar menggunakan pecahan 

genteng dapat memperingan berat jenis beton. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian dibatasi oleh masalah berikut : 

1. Semen yang di gunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan acuan SNI 15 

– 2049 - 2004 dan menggunakan merk Holcim produksi PT. Holcim 

Indonesia Tbk.  

2. Agregat halus yang di gunakan berupa pasir yang  berasal dari Kaliworo, 

Kabupaten Klaten,  Jawa Tengah 

3. Agregat kasar yang di gunakan berupa pecahan genteng. 

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. Besi tulangan wiremesh yang digunakan type M4 Ø 4 mm, ukuran 2,1m x 

5,4m asal Kartasura produksi Logam karya. 

7. Jenis benda uji :  

a. Tulangan wiremesh dengan diameter 4mm sepanjang 30cm untuk 

pengujian kuat tarik baja. 
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b. Dinding panel beton ringan tanpa perkuatan tulangan wiremesh untuk 

pengujian kuat tekan dan kuat lentur dengan ukuran panjang 100 cm, 

tinggi 50  cm dan tebal 7 cm sebanyak 10 sampel. 

c. Dinding panel beton ringan dengan perkuatan tulaangan wiremesh 

untuk pengujian kuat tekan dan kuat lentur dengan ukuran panjang 100 

cm, tinggi 50  cm dan tebal 7 cm sebanyak 10 sampel. 

d. Silinder beton untuk pengujian kuat tekan dengan ukuran diameter 15 

cm dan tinggi 30 cm. 

8. Perencanaan adukan beton dengan menggunakan metode SK.SNI 03-3449-

2002. 

9. Pengujian di lakukan pada umur 28 hari. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian sebelumnya oleh Setia Hartadi (2016) dengan judul 

“Tinjauan Kuat Tekan dan Kuat Lentur Dinding Panel Dengan Menggunakan 

Perkuatan Diagonal Tulangan Baja”, disimpulkan dari hasil pengujian diperoleh 

kuat tekan dinding panel tanpa perkuatan diagonal tulangan baja dengan fas 0,45 

rata-rata sebesar 2,094 MPa dan dinding panel dengan perkuatan diagonal 

tulangan baja dengan fas 0,45 nilai kuat tekan rata-rata sebesar 2,472 MPa. Dan 

penelitian yang dilaksanakan oleh Nuri Ayu Karyaningrum (2011) mengenai 

“Tinjauan Kuat Lentur Rangkaian Dinding Panel Dengan tulangan Baja Dan 

Agregat Pecahan Genteng”, diteliti kuat lentur dinding panel dengan macam-

macam perbandingan Faktor Air Semen (fas). Sedangkan penelitian yang di 

lakukan oleh Danang Tri Wibowo (2013) mengenai “Tinjauan Kuat Lentur 

Dinding Panel Menggunakan Agregat Pecahan Genteng Dengan Tulangan 

weldedmesh”, disimpulkan dari hasil pengujian diperoleh kuat lentur yang lebih 

besar dari pada dinding bata konvensional, sehingga dapat digunakan sebagai 

pengganti dinding panel untuk sebuah bangunan. 

     Dalam penelitian ini akan membahas kekuatan dinding panel beton 

ringan yang dipasang perkuatan tulangan wiremesh secara horizontal  dengan 

tujuan untuk mengetahui kuat tekan dan kuat lentur dinding panel. Dari hasil 
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penelitian yang dilakukan sekarang ini diharapkan akan menjawab dan 

menemukan jawaban dinding panel beton ringan sebagai alternatif dinding pada 

suatu bangunan konstruksi yang lebih efisien dan ekonomis. 


