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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga 

memilik posisi goegrafis yang unik dimana wilayah Indinesia terletak diantar tiga 

lempeng bumi yang aktif, yaitu Lempeng Fasifik, Lempeng Indo-Australia, dan 

Lempeng Eurasia. Lempeng aktif adalah lempeng tersebut selalu bergerak dan 

saling berinteraksi satu sama lain yang apabila hal tersebut terjadi maka akan 

menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu atau yang bisa 

kita sebut dengan gempa bumi. Dengan perihal tersebut bangunan tahan gempa 

merupakan salah satu solusi alternative, dan bangunan tahan gempa dapat diperoleh 

dari komponen bangunan yang dibuat lebih ringan. Salah satu inovasinya adalah 

dinding ringan yang dibuat dari beton busa, hal tersebut merupakan inovasi yang 

tepat untuk mewujudkan bangunan tahan gempa. Namun yang harus jadi perhatian 

disini adalah bahan tambah yang digunakan tidak mengurangi fungsi serta kekuatan 

dari struktur bangunan tersebut.  

Pada umumnya masyarakat masih menggunakan batu bata, batako, batu 

kapur putih ataupun bata ringan penyekat. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu 

dinding batu bata memiliki kekurangan dari segi waktu pekerjaan yang lebih lama 

dibandingkan dengan dinding lainnya, adanya kebutuhan biaya pelapisan yang 

lebih tinggi serta memiliki berat yang relative lebih besar dibandingkan dinding 

lainnya. Sedangkan batako memiliki kekurangan dari segi kualitas yang mudah 

timbul retak rambut, bersifat lebih panas dibandingkan batu bata dan juga kekuatan 

batako yang kurang menyebabkan dinding mudah berlubang dan kurang kedap 

suara. Selain dua dinding sebelumnya adanya inovasi terkini sebagai dinding 

penyekat yaitu bata ringan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa bata ringan 

sendiri masih memiliki kelemahan yaitu, dieprlukan keahlian khusus untuk 

memasangnya karena kalua tidak, pemasangan akan terlihat tidak rapi, harga yang 

relative mahal dibandingkan dengan dua bahan dinding sebelumnya, serta ukuran 
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yang lebih kecil dan untuk emdapatkannya harus memesan dalam jumlah yang 

besar. 

Maka dari itu dibutuhkan sebuah inovasi yang lebih baik. Saat ini telah marak 

dipakainya material bahan bangunan yang memiliki efisiensi lebih baik 

dibandingkan dengan dengan material yang sudah ada sebelumnya. Salah satunya 

pemakaian dinding panel sebagai pengganti dinding kovensional. Dinding panel 

merupakan kesatuan dari beberapa blok beton yang disusun sedemikian rupa hingga 

menjadi sebuah dinding dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

dinding bata merah, batako dan bata ringan. Dengan adanya dinding panel yang 

memiliki ¼ kali lebih ringan lebih ringan dari berat bata ringan yang pada umumnya 

beredar, dan hanya sekitar ½ kali dari bobot berat bata ringan pada umumnya 

beredar. Karena bobotnya yang ringan ,serta bentuknya yang presisi dan akurat, 

karena pekerjaan dilakukan secara massal dipabrik menggunakan mesin yang 

memprioritaskan kualitas yang terjamin serta keakuratan dimensinya maka 

pengerjaan dinding panel sengat mudah, tidak seperti pemasangan bata merah dan 

bata ringan yang memakan waktu lebih lama dan konsentrasi yang tinggi agar 

dinding presisi.  

Pada penelitian ini akan membahas tentang dinding panel dengan jenis beton 

yang digunakan adalah beton busa (foamed concrete) yang memanfaatkan foamed 

agent sebagai bahan pembuatan beton busa. Foamed Agent berfungsi sebagai 

pengembang beton dan juga mengurangi massa beton itu sendiri. Sejalan dengan 

perkembangan jalan maka perlu diimbangi dengan penyediaan bahan alternative, 

yang mudah diperoleh, perawatan mudah, dan lebih murah dari beton yang sudah 

biasa digunakan. Dinding panel juga memiliki kekakuan lentur yang lebih baik, 

kekakuan geser yang lebih besar karena bentuk dinding berupa modul-modul yang 

mudah dipasang dan disusun dengan dimensi panel yang  besar. 

Prospek dinding panel beton ringan diharapkan mampu menjadi titik terang 

untuk memenuhi kebutuhan dari bangunan tahan gempa di masa yang akan datang. 

Tapi sebelum itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinding panel  

dengan aspek-aspek konstruksi. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah mengenai 
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kekuatan struktur dinding beserta komponen penyusunnya. Untuk itu, melalui tugas 

akhir ini akan saya kaji beberapa sifat dari dinding panel dengan penambahan 

foamed agent. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Kuat Lentur Dinding 

Panel Beton Ringan Dengan Penambahan Foamed Agent”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka masalah 

yang menjadi focus perhatian pada penelitian ini adalah  

1. Bagaimana Pengaruh kapasitas lentur pada dinding panel beton busa 

dengan penambahan variasi perkuatan? 

2. Bagaimana kekakuan lentur pada dinding panel beton busa dengan 

penambahan variasi perkuatan? 

3. Bagaimana pola keruntuhan pada dinding panel beton busa?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas lentur dinding dengan memakai 

beberapa tipe perkuatan  

2. Untuk mengetahui kekakuan lentur dinding dengan memakai beberapa 

tipe perkuatan. 

3. Untuk mengetahui pola keruntuhan yang terjadi pada dinding akibat 

pemakaian beberapa tipe perkuatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai pengembangan 

keilmuan dibidang struktur beton khususnya beton ringan untuk bahan bangunan 

tahan gempa. Selanjutnya sebagai pengembangan kurikulum Teknik sipil 

khususnya mata kuliah bahan bangunan dan teknologi beton, dan yang terakhir 

sebagai pemanfaatan bahan bangunan untuk daerah tropis yang tergolong unggul 

dan murah. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Adapun Batasan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Tidak membahas nilai ekonomis dari bahan beton busa yang dibuat.

2. Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi pada proses pembuatan

foamed concrete (beton busa)

3. Tidak melakukan analisis penampang sebagai perbandingan dari hasil uji

lab.


