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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Dinding panel merupakan suatu komponen non struktural yaitu dinding 

yang dibuat dari suatu kesatuan blok dinding parsial, yang kemudian dirangkai 

menjadi sebuah dinding yang kokoh. Dinding penel dapat dikatakan sebagai salah 

satu inovasi dalam bidang kontruksi. Melalui penelitian yang dilakukan lebih dari 

30 tahun, modern panel telah melakukan suatu perbaharuan dalam bidang 

pembangunan. Terinsipirasi dari sistem bangunan dinding panel di Eropa. 

Dinding panel sebagai peganti batu bata yang memiliki kelebihan proses 

pembangunan lebih cepat serta kulaitas bangunan yang baik. 

Pada umumnya dinding 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. Dinding panel yang ringan, tipis, dan kuat 

merupakan salah satu meterial yang cocok untuk bangunan rumah yang tahan 

gempa.  

Kerusakan yang banyak terjadi di Indonesia ketika gempa terjadi yaitu pada 

bangunan yang sederhana. Pada dasarnya bangunan sederhana hanya terdiri dari 

kolom praktis, balok, dan dinding. Namaun fungsi dinding hanya sebagai 

komponen non struktural yang mengakibatkan pengaruh kekuatan den kekakuan 

dinding sering tidak diperhitungkan dalam suatu perencanaan bangunan. Sejalan 

dengan perkembangan jaman yang modern, maka perlu di imbangi dengan 

penyedian bahan alternatif, yang mudah diperoleh, perawatan mudah, dan lebih 

murah dari pada beton yang sudah biasa digunakan. Dalam hal ini dibuatlah 

dinding panel dengan menggunakan ampas tebu.  
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Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tanaman ini 

termasuk jenis rumput-rumputan dan umur tanaman sejak ditanam sampai bisa 

dipanen mancapai kurang lebih 1 tahun. Tanaman tebu memiliki ciri-ciri seperti, 

batang pohon tebu ini berdiri lurus dan kokoh. Pada batang terdiri dari ruas-ruas 

dan setiap ruas dengan ruas dibatasi dengan buku-buku dan disetiap buku akan 

ditemukan mata tunas untuk tumbuhan daun. Umumnya tanaman tebu 

menghasilkan 24 – 36 % ampas tebu ( baggase ) dan ampas tebu sendiri 

mengandung air 48 – 52%, gula 2,5 – 6%, serta serat 44 – 48% ( Penebar 

Swadaya, 2000 ). 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik ( rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah ), 

yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikenakan 

lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis sehingga perlu dilakukan 

penanganan terhadap limbah. Hasil limbah dari tebu antara lain adalah ampas tebu 

( Sugar Cane Bagasse ) yang berbentuk serat, dan itu menimbulkan masalah yaitu 

pencemaran lingkungan. Penanganan limbah untuk diolah menjadi sesuatu yang 

bermanfaat masih sangat kurang, sehingga perlu penanganan limbah tersebut. 

Menggingat akan hal itu maka penulis mencoba untuk memanfaatkan limbah tebu 

yaitu ampas tebu yang digunakan sebagai pembuatan dinding panel. Ampas tebu 

berpotensi karena memiliki sifat yang tahan kelembapan, tahan terhadap jamur, 

awet dan memiliki rasa manis. 

 

Mengingat akan hal itu maka itu penulis mencoba memanfaatkan ampas tebu 

sebagai hasil sampingan dari pabrik gula untuk pembuatan dinding panel  dan  

hasilnya dibandingkan dengan bahan lain ataupun yang sama dan diharapkan 

layak untuk digunakan sebagai bahan bangunan karena ampas tebu memiliki sifat 

yang tahan kelembapan, tahan terhadap jamur, awet dan memiliki rasa manis.. 

Selain itu digunakan juga lem rajawali sebagai bahan pencampuran dalam 

penelitian ini dan juga diharapkan mampu dapat menambah tingkat kuat tekan dan 

lentur. 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan dan 

lentur yang dihasilkan oleh limbah ampas tebu dengan memperhatikan pengaturan 

gradasi dan penambahan lem rajawali pada campuran tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pada studi ini, masalah-masalah yang dapat di rumuskan adalah : 

1. Berapakah nilai kuat tekan dan lentur-geser dengan pemakaian serat ampas 

tebu? 

2. Berapakah nilai kuat tekan dan lentur-geser pada penambahan serat ampas 

tebu 30%,  35%  dan  40% dari berat semen ? 

3. Berapakah perbandingan penambahan serat ampas tebu yang paling 

optimal dalam kuat tekan dan lentur-geser ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian di lakukan pada kuat tekan dan lentur-geser dengan satu titik 

beban. 

2. Serat ampas tebu di ambil dari hasil perasan tebu. 

3. Tidak memperhatikan aspek ekonomi dan analisa biaya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari studi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat lentur-geser pada serat 

ampas tebu. 

2. Untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat lentur-geser dengan 

penambahan serat ampas tebu 30%, 35% dan 40% dari berat semen. 
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3. Untuk mengevaluasi perbandingan penambahan ampas tebu yang paling 

optimal dalam kuat tekan dan kuat lentur-geser. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

dinding panel dengan menggunakan bahan limbah serat ampas tebu yang mudah 

di dapat untuk memenuhi tuntutan akan bahan bangunan yang semakin 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


