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TINJAUAN KUAT GESER DINDING PANEL BETON RINGAN DENGAN 

PERKUATAN BAMBU 
 

Abstrak 

Dinding merupakan bagian terpenting pada bangunan structural.Pada umumnya 

dinding  terbuat dari, bata merah, batako, beton, gypsum bambu dan lain sebagainya. 

namun bata merah sering digunakan selain bahanya mudah di dapat dan harganya 

terjangkau dinding bata merah juga kuat .Dinding panel adalah suatu hasil 

perkembangan teknologi dalam bidang beton pracetak. Pada saat ini dinding panel lebih 

diminati suatu konstruksi daripada batu bata karena dinding panel memiliki berat yang 

relatif lebih ringan sehingga tidak memberikan beban yang besar pada sebuah 

konstruksi. Komposisi dinding panel beton ringan yang digunakan berupa pasir semen, 

pecahan genteng sebgai penganti kerikil, air dan perkuatan bambu. Penelitian ini 

bertuuan untuk dapat menadikan alternative sebagai penganti dinding konvensional 

yang lebih praktis dan efisien terhadap biaya dan waktu. Spesifikasi untuk penelitian 

berikut menggunakan fas : 0,5 perbandingan semen agregat halus agregat kasar 1 : 3 ; 

5. Total pembuatan sampel berumlah 10 buah 5 dengan perkuatan bambu 5 tanpa 

pekuatan bambu dengan bambu dianyam dengan jarak 5cm. Pada peneltian ini 

dilakukan pembuatan uji silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

Sampel silinder beton dilakukan ui berat jenis dengan hasil 1,88 gr/cm
3 

 dan uji kuat 

tekan dengan hasil 9,209 N/mm
2
.Pengujian kuat geser dinding panel di laboratorium 

didapatkan sebesar 710,20 kN/mm
2
 dengan perkuatan bambu dan 514,29 kN/mm

2
 

tanpa perkuatan bambu sedangkan secara teoritis di dapatkan 664,01 kN/m dengan 

perkuatan bambu dan 565,14 kN/mm tanpa perkuatan bambu. Jadi dinding panel 

dengan pengujian geser di laboratorium lebih tinggi dibandingkan dengan teoritis. 

 

Kata kunci : dinding panel, kuat tekan, kuat geser, pecahan genteng, bambu 

 

Abstract 

Walls are the most important part of structural buildings. Generally walls are made of 

red brick, brick, concrete, bamboo gypsum and so on. but red brick is often used in 

addition to the easy to get and the price is affordable red brick wall is also strong. Wall 

panels are a result of technological developments in the field of precast concrete. At this 

time the panel wall is more interested in a construction than brick because the panel 

wall has a relatively lighter weight so it does not give a big burden to a construction. 

The composition of the walls of lightweight concrete panels used in the form of cement 

sand, tile fragments as a substitute for gravel, water and bamboo reinforcement. This 

study aims to be able to make an alternative as a substitute for conventional walls that 

are more practical and efficient on costs and time. The specifications for the following 

research use fas: 0.5 ratio of fine aggregate coarse aggregate 1: 3 cement; 5. The total 

number of samples made is 10 5 with the strengthening of bamboo 5 without bamboo 

strength with bamboo woven with a distance of 5 cm. In this study, a concrete cylinder 

with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm was made. Concrete cylinder samples 

were carried out with specific gravity with a yield of 1.88 gr / cm3 and a compressive 

strength test with a yield of 9,209 N / mm2. Panel wall with shear strength testing was 

obtained at 710,20 kN / mm2 (with bamboo reinforcement) and 514,29  kN / mm2 

(without bamboo reinforcement) theoretically and 664,01 kN / mm (with bamboo 



 

 

reinforcement) and 565,14 kN / mm (without reinforcement of bamboo) so the panel 

wall with sliding testing in the laboratory is higher than theoretically calculated. 

 

Keywords: Wall panel, compressive strength, shear strength, tile fragments, bamboo 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini banyak bangunan-bangunan yang menggunakan bahan 

beton sebagai bahan utama dalam pembagunan. Seorang engginer selalu di tuntut untuk 

dapat menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan suatu banggunan dapat 

menyelesaikan pekerjaan seorang engginer juga harus mempertimbangkan waktu yang 

efisien biaya ekonomis supaya mendapatkan hasil yang memiliki kualitas baik untuk 

mencapai tujuan tersebut seorang engginer harus bias mengikuti perkembangan 

teknologi di masa depan. 

 Kata beton dalam bahasa Indonesia berasal dari kata yang sama dalam bahasa 

belanda. Kata concrete dalam bahsa inggris berasal dari bahasa latin concrete yang 

berarti tumbuh bersama atau mengabungkan menjadi satu dalam bahasa jepang di 

gunakan kata kotau-zai yang arti harfiahnya material-material seperti tulang mungkin 

karena agregat mirip tulang-tulang hewan 

 Dinding adalah suatu sruktur padat salah satu bagian terpenting suatu elemen 

non structural dari banggunan. Umumnya dinding membatasi suatu banggunan dan 

menyokong struktur lainya memberi batas antar ruangan dalam suatu bangunan. 

Dinding panel adalah suatu hasil perkembangan teknologi dalam bidang beton pracetak. 

Pada saat ini dinding panel lebih diminati daripada batu bata karena dinding panel 

memiliki berat yang relative ringan sehingga tidak memberikan beban yang besar pada 

sebuah konstruksi. Dengan begitu dinding panel sangat cocok digunakan di daerah 

rawan gempa sebab karateristik yang dimiliki dinding panel relative ringan. 

 Penelitian dinding panel adalah jenis struktur dinding yang berbentuk beton 

bertulang yang biasanya diterapkan untuk meredam gempa bumi yang seiring 

diaplikasikan atau digunakan pada gedung pencakat langgit. Penelitian akan 

dilaksanakan di laboratorium teknik sipil 

 Penelitian kuat geser dinding panel dengan perkuatan bambu di latar belakangi 

dari pengagas penelitian  ialah Muhammad Ujianto, S.T, M.T. yang memberikan 

gagasan untuk meneliti dingding panel tersebut beliau juga selaku dosen pembimbing. 



 

 

Dinding panel tersebut akan di padukan dengan tulangan bambu untuk menahan gaya 

geser dinding panel 

 

2. METODE  

Dalam penelitian ini terdapat 5 tahap pelaksanakan yang pertama tahap persiapan alat 

dan penyediaan bahan.Tahap kedua pemeriksaan bahan sebelum membuat campuran 

bahan untuk membuat mortar sebaiknya semua bahan di periksa terlebih dahulu untuk 

mengetahui bahan tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan . Bahan angregat 

halus, agregat kasar, air, dan semen. Pada tahap ini pemeriksaan yang dilakukan berupa 

pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air, dan gradasi. 

Tahap ketiga perencanaan campuran dan pembuatan benda uji, perencanaan 

campuran menggunakan cara perhitungan laboratorium dengan perbandingan 1:3:5, 

nilai fas 0,5. Pembuatan silinder dengan mempersiapkan alat cetak silinder dengan 

ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, dinding bagian dalam cetakan diolesi minyak / 

oli agar saat membuka cetakan lebih mudah. Menimbang pasir, semen dan genteng 

sesuai perencanaan campuran. Campurkan semua bahan kedalam molen aduk hingga 

menjadi ikatan baik dan homogeny. Kemudian keluarkan campuran mortar ke dalam 

cetakan silinder secara bertahap. Penuangan mortar pada cetakan dilakukan dengan 

bertahap dan di tusuk dengan tongkat baja agak tidak terjadi rongga. Setelah itu cetakan 

diratakan di permukaanya. Pembuatan benda uji dinding panel mortar yang digunakan 

sma dengan silinder beton tetapi dengan volume dinding panel. Karena volume dinding 

panel cukup besar berukuran 70 cm x 60 cm x 7 cm. Cara penuangan mortar dilakukan 

secara bertahap yang paling bawah diisi mortar tulangan bambu lalu mortar lagi sampai 

penuh dan rata tertutup. 

Tahap keempat benda uji didiamkan sampai benda uji menggeras lalu benda uji 

dinding panel dilakukan perawatan dengan cara disiram dan diberi karung yang sudah 

dibasahi terlebih dahulu selama 28 hari hingga proses pengujian dilaksanakan.  

Tahap terakhir dengan melepas begesting atau cetakan benda uji dinding panel 

maupun silinder mortar yang sudah diolesi olo/ minyak agar mudah dalam pelepasanya 

untuk diuji. Setelah melepas begesting maka dilakukan pengujian kuat geser dan kuat 

tekan pada benda uji umur 28 hari sesuai prosedur pengujian dan SNI ,ASTM. 

 



 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini di laksanakan untuk memperoleh hasil yang digunakan untuk 

menyelesaikan tentang rumusan masalah. Data diambil dari umur beton 28 hari. 

3.1 Pengujian Agregat Halus  

Tabel 1. Hasil pengujian agregat halus 

Jenis 

Pemeriksaan 

Hasil 

Pemeriksaan 
Syarat Keterangan 

Kandungan 

bahan Organik 

No. 1 Kuning 

muda 
SNI 03-2816-1992 Memenuhi Syarat 

Kandungan 

Lumpur 
4,21 % <5 % Memenuhi Syarat 

Berat Jenis SSD 3,80 ± 3,75 Memenuhi Syarat 

Absorsi 3,13 % <5 % Memenuhi Syarat 

Modulus Halus 

Butir 
2,95 1,5-3,8 Memenuhi Syarat 

Hasil pemeriksaan agregat halus dapat digunakan karena memenuhi syarat untuk bahan 

penyusun beton pada penelitian tersebut. 

3.2 Pengujian Agregat Kasar 

Tabel 2. Pengujian agregat kasar 

Jenis 

Pemeriksaan 
Hasil Syarat Keterangan 

Keausan agregat 

kasar 
45 % < 40 % Memenuhi Syarat 

Absorsi 20  >14 % Penyerapan tinggi 

MHB Agregat 

Kasar 
6,49 5-8 Memenuhi Syarat 

Hasil pemeriksaan agregrat kasar dapat di gunakan karena memenuhi syarat dan 

mempunyai penyerapan tinggi sebagai penyusun beton ringan pada penelitian yang akan 

dilakukan. 

3.3 Pengujian Berat Jenis Silinder Beton 

Tabel 3. Hasil pengujian berat jenis silinder beton 

No 

Sampel 

Berat 

Silinder 

Beton 

Diameter Tinggi Volume 
Berat 

Jenis 

Rata-rata 

Berat 

Jenis 

Berat 

Volume 

Beton 

Ringan 

(gr) (cm) (cm) (cm3) (gr/cm3) (gr/cm3) (gr/cm3) 

1 

2 

3 

4 

8640 

8105 

8420 

10195 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

5298,75 

5298,75 

5298,75 

5298,75 

1,631 

1,530 

1,589 

1,924 

1,744  <1,900 



 

 

5 

6 

10210 

9870 

15 

15 

30 

30 

5298,75 

5298,75 

1,927 

1,863 

 

Didapatkan berat jenis rata-rata sebesar 1,744 gr/cm
3
. Hasil pengujian ini sesuai yang 

diharapkan yaitu <1,9gr/cm
3
, sehingga beton dapat di klarifikasikan sebagai beton 

ringan (SNI 03-2847-2002). 

3.4 Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton 

Tabel 4. Hasil pengujan kuat tekan silinder beton 

No 

Sampel 

Luas 

Permukaan 

Beban 

Maksimum 

Kuat 

Tekan 
Rata-rata 

Kuat Tekan 

(MPa) (cm2) (kN) (N) (MPa) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

176,63 

176,63 

176,63 

176,63 

176,63 

176,63 

80 

73 

86 

185 

265 

287 

80000 

73000 

86000 

185000 

265000 

287000 

4,52 

4,13 

4,86 

10,47 

15,00 

16,24 

9,209 

3.5 Pengujian Kuat Geser Dinding Panel di Laboratorium 

Tabel 5. Hasil pengujian kuat geser dinding panel tanpa perkuatan bambu di 

laboratorium 

Sample 
Panjang  Lebar  Beban 

Kuat 

geser Rata rata 

kuat geser perkuatan 

bambu (mm) (mm) (N) (KN/m2) 

1 700 600 24 489,8 

514,3 

2 700 600 27 551,0 

3 700 600 24 489,8 

4 700 600 27 551,0 

5 700 600 24 489,8 

Di dapatkan hasil pengujian kuat geser dinding panel beton ringan tanpa perkuatan 

bambu  di laboraorium memperoeh hasil kuat geser rata-rata sebesar 514,3 Kn/m
2
. 

Tabel 6. Hasil pengujian kuat geser dinding panel dengan perkuatan bambu 

Sample 
Panjang  Lebar  Beban 

Kuat 

geser Rata rata 

kuat geser perkuatan 

bambu (mm) (mm) (N) (KN/m2) 

1 700 600 39 795,9 

710,2 2 700 600 36 734,7 

3 700 600 33 673,5 



 

 

4 700 600 33 673,5 

5 700 600 33 673,5 

 

Di dapatkan hasil uji kuat geser dinding panel dengan perkuatan bambu di 

laboratorium kuat geser rata-rata adalah 710,2 kN. Hasil dinding panel dengan 

perkuatan bambu lebih besar daripada dinding panel tanpa perkuatan bambu. 

Gambar 1. Perbandingan nilai kuat geser di laboratorium 

Dapat diketahui dari grafik nilai kuat geser dinding panel beton ringan tanpa 

perkuatan dan dinding panel dengan perkuatan bambu di laboratorium, mengalami 

penurunan kuat geser rata-rata dinding dengan perkuatan bambu sebesar 710,20 kN 

sedangkan dinding tanpa perkuatan di peroleh sebesar 514,29 kN Perbedaan tersebut 

memang terlihat terlalu besar karena dinding panel memakai perkuatan dan tanpa 

perkuatan. Karena fungsi dari perkuatan bambu di dalam beton berfungsi untuk 

menahan gaya geser. 

3.6 Perhitungan Kuat Geser Dinding Panel Secara Teoritis 

Tabel 7. Hasil perhitungan kuat geser dinding panel tanpa perkuatan bambu secara 

teoritis 

Benda 

uji 

Panjang Lebar  P Vc A  σ rata rata σ 

mm mm  ( Kn ) N  ( m
2 

)  ( kN / m2 ) ( kN / m
2 

) 

1 700 600 24,00 23173,42 0,042 551,75 

565,14 

2 700 600 27,00 24579,12 0,042 585,22 

3 700 600 24,00 23173,42 0,042 551,75 

4 700 600 27,00 24579,12 0,042 585,22 

5 700 600 24,00 23173,42 0,042 551,75 
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Dari hasil pengujian kuat lentur dinding panel tanpa perkuatan bambu diatas didapatkan 

hasil kuat lentur rata-rata 1,556 MPa. 

 

Tabel 8. Hasil perhitungan kuat geser dinding panel dengan perkuatan bambu secara 

teoritis 

Benda 

uji 

penjang lebar  P Vc A  σ rata rata σ 

(mm) (mm)  ( kN) (N)  ( m
2 

)  ( kN / m2 ) ( kN / m
2 

) 

1 700 600 39,00 29540,43 0,042 703,34 

664,01 

2 700 600 36,00 28381,52 0,042 675,75 

3 700 600 33,00 27173,24 0,042 646,98 

4 700 600 33,00 27173,24 0,042 646,98 

5 700 600 33,00 27173,24 0,042 646,98 

 

Untuk hasil perhitungan kuat geser dinding panel secara teoritis didapatkan 

dinding panel tanpa perkuatan bambu 565,14 kN/m
2
 sedangkan dinding panel dengan 

perkuatan bambu didapatkan 664,01 kN/m
2
 . 

Gambar 2. Perbandingan nilai kuat lentur dinding panel 

Hasil dari tabel dan grafik dapat diketahui  dalam perhitungan secara teoritis 

kuat geser dinding panel dengan perkuatan bambu didapatkan sebesar 664,01 kN/m
2
 

sedangkan dinding panel tanpa perkuatan bambu didapatkan 565,14 kN/m
2 

 perbedaan 

tersebut memang agak besar di karenakan dinding panel menggunakan perkuatan dan 

tanpa perkuatan. Perkuatan bambu berperan besar untuk menahan gaya geser pada 

dinding panel. 
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4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tenang dinding panel dengan perkuatan diagonal 

tulangan bambu dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai kuat geser dinding panel tanpa perkuatan perkuatan bambu sebesar 25,20 

KN/m, dinding panel dengan perkuatan bambu memiliki kuat geser sebesar 

34,80 KN/m.  

2. Dari hasil secara di laboratorium di dapatkan hasil nilai kuat geser dinding 

panel  tanpa menggunakan  perkuatan bambu sebesar 514,29 kN/m
2
 sedangkan 

dengan menggunakan perkuatan bambu sebesar 710,20 kN/m
2
 

3. Perbandingan kuar  geser  dinding panel dengan  perkuatan  bambu dan tanpa 

perkuatan bambu mengalami  perbedaan Jadi pemberian tulangan bambu pada 

dinding panel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai geser pada 

dinding panel Untuk itu dinding panel dengan perkuatan bambu dapat 

digunakan sebagai alternatif pengganti dinding konvensional yang tahan 

terhadap respon gempa. 
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