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                                                        BAB I 

      PENDAHULUAN 

 

         A.Latar Belakang 

Pada umumnya dinding terbuat dari bata merah, batako, beton, gypsum, 

bambu dan lain sebagainya. Namun bata merah adalah bahan pembuat dinding yang 

paling banyak digunakan dengan alasan cukup kuat. Tetapi dalam proses pembuatan 

dinding bata merah memakan waktu lebih lama, berat jenis lebih tinggi dan 

membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Maka dari itu di buatlah alternatif 

pengganti dinding bata merah dengan dinding panel yang memiliki berat jenis lebih 

ringan, kuat, kedap suara, tahan lama, tahan panas dan api, dan ramah lingkungan. 

Dinding panel adalah salah satu beton pracetak yang saat ini banyak di 

gunakan di lingkungan masyarakat. Pada umumnya dinding panel di buat secara 

fabrikasi dan dibuat dengan ukuran yang sudah ditentukan, komposisi campuran 

dinding panel sama dengan dinding konvensional yaitu air, agregat halus, agregat 

kasar, dan semen, dan diberikan tulangan didalamnya. Tulangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wiremesh. Wiremesh merupakan material yang cukup kuat 

dan biasanya berbahan dasar besi atau baja yang telah dihubungkan satu sama lain 

dengan cara dilas hingga terbentuk lembaran. 

 Dinding panel beton ringan memiliki berat jenis yang relatif lebih ringan dan 

dibuat secara pracetak cocok digunakan didaerah atas atau pegunungan  yang rawan 

gempa agar tidak membahayakan penghuni. Beton ringan adalah beton yang memiliki 

berat jenis lebih ringan. Pada umumnya berat beton ringan antara 600 – 1600 kg/m3. 

Sehingga cocok digunakan sebagai pengganti dinding konvensional batu bata yang 

berat jenisnya lebih tinggi. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian gaya geser pada dinding panel 

beton ringan dengan variasi lubang arah horizontal, dimensi dinding panel dibuat 

dengan panjang 70 cm, lebar 60 cm dan tebal 7cm. Komposisi dinding panel terdiri 
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atas semen, pasir, pecahan genteng sebagai pengganti kerikil, dan diberi tulangan 

wiremesh di dalamnya dengan diameter 5,3 mm.  

A. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Berapakah nilai kuat geser dinding panel variasi lubang arah horizontal tanpa 

perkuatan tulangan wiremesh 

2). Berapakah besar nilai kuat geser dinding panel variasi lubang arah hirizontal 

dengan menggunakan perkuatan tulangan wiremesh 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah : 

1). Menganalisis kuat geser dinding panel variasi lubang arah horizontal tanpa 

perkuatan tulangan wiremesh 

2). Menganalisis nilai kuat geser dinding panel variasi lubang arah horizontal dengan 

menggunakan perkuatan tulangan wiremesh 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1). Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi tentang pembuatan 

dinding panel beton ringan dengan variasi lubang akibat gaya geser tulangan 

wiremesh. 

2). Manfaat praktis, untuk mendapatkan nilai kuat geser dinding panel beton ringan 

dengan menggunakan tulangan wiremesh. 

  3). Manfaat teoritis, membagi pengetahuan tentang dinding panel beton ringan 

sebagai pengganti dinding bata konvensional yang memenuhi syarat. 

 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian di batasi oleh masalah berikut : 

1). Agregat halus (pasir), berasal dari Kaliworo Klaten. 
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2). Agregat kasar pecahan genteng berasal dari Klaten. 

3). Semen yang digunakan adalah semen merk Holcim produksi PT. Holcim 

Indonesia Tbk. 

4).  Air yang digunakan menggunakan air dari laboratorium teknik sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

5).  Faktor air semen yang digunakan adalah 0,50. 

6). Tulangan wiremesh dengan diameter 5,3 mm. 

7). Jenis benda uji : 

a). Silinder genteng beton untuk pengujian kuat tekan dengan ukuran diameter 15 

cm dan tinggi 30 cm. 

b). Dinding panel tanpa perkuatan tulangan untuk pengujian kuat geser dengan 

ukuran panjang 70 cm, lebar 60 cm dan tebal 7 cm. 

c). Dinding panel dengan perkuatan tulangan wiremesh untuk pengujian kuat geser  

dengan ukuran panjang 70 cm, lebar 60 cm, dan tebal 7 cm. 

d). Variasi lubang dinding panel 1%, 4%, dan 9%. 

8). Pengujian dilakukan pada umur 28 hari. 

9). Pelaksanaan pengujian dilaksanakan di Laboratorium Bahan Bangunan, Fakultas 

Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

      F.Keaslian Penelitian 

Perbedaan penelitian yang diajukan dengan penulis terdahulu dijelaskan 

sebagai berikut: 

1). Saiful Bahri (2016) dengan judul “Perilaku Kuat Geser Dinding Panel Dengan 

Perkuatan Diagonal Tulangan Baja”, disimpulkan dari hasil pengujian diperoleh 

kuat geser dinding panel tanpa perkuatan diagonal adalah 45,10 KN/m dan dengan 

perkuatan diagonal baja adalah 68,59 KN/m. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ari Alifianto (2012) mengenai Dinding Panel Bertulangan Bambu Dengan 

Kapur Sebagai Bahan Tambah dan Fly ash Sebagai Pengganti Semen, didapatkan 
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hasil nilai kuat lentur cukup besar, sehingga dinding panel tersebut dapat 

direkomrndasikan sebagai pengganti dinding konvensional. 

2). Penelitian perilaku geser dan daktalitas dinding panel jaring kawat baja tiga 

dimensi akibat beban lateral siklik telah dilakukan oleh Defri Arya Utama (2016). 

Dari penelitian tersebut drancang menggunakan dua seri specimen, yaitu M4 

dengan tebal EPS 40 mm dan M8 dengan tebal 80 mm. Keduanya memiliki lebar 

dan tinggi dinding berturut-turut 600 mm dan 900 mm, dengan tebal mortar mutu 

K175 yang disempritkan 35 mm pada kedua sisi dinding, yang kemudian 

diangkurkan pada balok sloof. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa 

specimen dinding panel seri M4 mengalami kegagalan lentur yang diikuti geser, 

namun tidak demikian dengan seri M8 yang mengalami kegagalan angkur. Dan 

diperoleh factor daktalitas pada kedua seri specimen dinding panel yang relatif 

sama besar. 

  Dalam penelitian Tugas Akhir yang dilakukan ini tentang kekuatan dinding 

panel dengan tulangan wiremesh yang bertujuan untuk meningkatkan kuat geser 

dinding panel. Dari hasil penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan dinding 

panel tersebut sebagai alternatif dinding suatu bangunan kontruksi pengganti 

dinding konvensional. 

 


