
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tremor atau yang biasa disebut dengan gempa (earthquake) adalah getaran 

dipermukaan bumi yang terjadi karena pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam 

lempeng bumi dan menghasilkan gelombang seismik. Indonesia yang terletak di antara 

cincin api (Pacific Ring of Fire) tempat bertemunya tiga lempeng bumi yaitu samudera 

India-Australia dan samudera Pasifik menyebabkan banyak gunung berapi aktif dan 

aktifitas seismik. Aktifitas seismik yang tinggi di Indonesia menyebabkan terjadi gempa 

yang berkekuatan di atas 5,5 SR dengan rata-rata 70 – 100 kali setiap tahunnya. Secara 

umum, dampak dari fenomena gempa dapat merusak infrastruktur (gedung, jembatan 

dan jalan), menewaskan korban jiwa akibat keruntuhan bangunan serta kehilangan harta 

benda akibat keruntuhan dari elemen struktural yang tidak mampu bertahan saat gempa 

terjadi seperti balok, kolom dan pelat lantai maupun elemen bangunan lainnya seperti 

dinding yang menjadi fokus utama pada penelitian ini. Dinding merupakan salah satu 

struktur penting yang berfungsi menahan beban lateral dari sebuah bangunan. Beban 

lateral yang terjadi pada bangunan biasanya timbul akibat angin dan gempa. Ketika 

dinding diberikan beban lateral yang cukup besar maka akan menimbulkan keretakan 

disertai penurunan kekuatan dan kekakuan. Pada umumnya keruntuhan pada bangunan 

saat gempa seringkali dimulai dari kegagalan dinding yang terbuat dari bata merah 

untuk bertahan saat menerima goncangan. Kegagalan yang terjadi terlihat dari mulai 

munculnya retak diagonal tarik atau tekan pada dinding, hal ini akibat kegagalan 

dinding menahan lentur ataupun geser. Keruntuhan yang terjadi saat mengalami gempa 

dapat disimulasikan dengan diberikan beban lateral siklik (Cyclic Load) serta akan 

terlihat mekanisme keruntuhan khususnya perilaku lentur dan pola retak dengan variasi 

ketebalan dinding panel. 

Perkembangan teknologi rekayasa konstruksi di zaman sekarang terus 

mengalami perkembangan guna menghasilkan infrastruktur yang efisien dan efektif. 

Teknologi konstruksi efisien dan efektif yang dimaksud pada saat ini lebih kepada 

komponen-komponenya yang dapat disusun dengan waktu yang cepat dengan tetap 

mempertahankan kekuatan dan daya tahan karena telah dibuat secara pabrikasi, seginga 

di lapangan komponennya dapat langsung disusun. Seperti halnya pada salah satu 

elemen bangunan yaitu dinding yang pada umumnya masih menggunakan batu bata 



sebagai materialnya namun telah muncul alternatif lain yaitu dinding panel jaring kawat 

baja tiga dimensi yang menggunakan material wiremesh dan EPS (Extended Polystrene 

System). Jenis dinding panel ada berbagai macam tergantung dari fungsinya yaitu 

dinding partisi dan dinding struktural namun penelitian mengenai dinding panel sebagai 

alternatif pengganti dinding batu bata masih kurang. Seperti yang telah diketahui, 

dinding panel jaring kawat baja tiga dimensi memiliki keunggulan lain yaitu mampu 

menghambat suhu dari luar (insulated system) dan ramah lingkungan sehingga sangat 

mendukung konsep green building yang beberapa tahun terakhir terus dikampanyekan 

di berbagai negara. 

Keunggulan mengenai dinding panel jaring kawat baja tiga dimensi yang telah 

ada masih perlu diperhatikan, mengingat bahwa elemen tersebut juga diterapkan 

sebagai dinding struktural yang mampu bertahan saat gempa, sehingga perlu 

pemahaman yang lebih mendalam terutama pada karakteristik yang mencakup 

kekuatan, mekanisme keruntuhan ataupun ketahanannya terhadap gempa. Namun, 

informasi serta penelitian yang terbatas mengenai karakteristik dari dinding panel masih 

sulit untuk ditemukan sehingga membatasi masyarakat luas untuk menerapkan dinding 

panel jaring kawat baja tiga dimensi ini. Melihat fakta yang ada, penelitian ini 

dilaksanakan agar memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat luas 

mengenai karakteristik dinding panel jaring kawat baja tiga dimensi ketika diberikan 

beban lateral siklik. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dinding panel dengan material wiremash dan EPS (Extended Polystrene 

System) dengan jenis PSM (Single Panel) didesain sebagai dinding struktural yang 

berfungsi menahan beban lateral. Pada saat bangunan yang menggunakan dinding panel 

mengalami gempa maka bangunan  tersebut harus menahan beban yang didekati dengan 

beban lateral siklik kemudian dinding akan mengalami lentur dan retak sebelum 

akhirnya terjadi keruntuhan. Kekuatan dinding panel dengan mekanisme keruntuhan 

lentur serta pola retak yang terjadi dalam menerima beban lateral siklik perlu diteliti 

dengan menggunakan variasi ketebalan pada dinding tersebut untuk mengetahui 

kapasitas lentur serta mekanisme keruntuhan. 

  



1.3 Rumusan Masalah 

Permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perilaku lentur dinding panel jaring kawat baja tiga dimensi akibat 

beban lateral siklik ? 

2. Bagaimana pola retak yang terjadi pada dinding panel dan jaring kawat tiga dimensi 

akibat beban lateral siklik dengan variasi tebal ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh lingkungan luar diabaikan. 

2. Dinding merupakan produk dari PT. Lisa Concrete Indonesia. 

3. Dinding panel jaring kawat baja tiga dimensi digunakan jenis single panel dengan 

tinggi 900 mm dan lebar 600 mm serta variasi ketebalan EPS 40 mm (M4) dan EPS 

80 mm (M8). 

4. Mutu mortar yang digunakan untuk plesteran model dinding setara dengan K175 

sedangkan untuk balok sloof menggunakan beton normal mutu K225. 

5. Semen yang digunakan adalah adalah PPC tipe 1. 

6. Pengujian dilakukan pada saat beton pada dinding telah berumur ±28 hari atau lebih. 

7. Dinding diasumsikan terjepit penuh pada bagian bawah dan ujung bebas pada bagian 

atas. 

8. Simulasi beban gempa dilakukan dengan pemberian beban lateral dengan drift rasio 

tertentu dalam tiga kali siklus untuk setiap penyimpangan. 

9. Pola pemberian beban diasumsikan berupa gerak harmonik mengikuti grafik fungsi 

sinus. 

 

  



1.5 Tujuan Penelitian 

Permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perilaku keruntuhan lentur dinding panel jaring kawat baja tiga 

dimensi akibat beban lateral siklik. 

2. Untuk mengetahui pola retak yang terjadi pada dinding panel dan jaring kawat tiga 

dimensi akibat beban lateral siklik dengan variasi tebal. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Memberikan pengetahuan mengenai perilaku lentur dinding panel jaring kawat baja 

tiga dimensi akibat beban lateral siklik, untuk menjadi masukan ketikan melakukan 

perencanaan dinding. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai pola retak yang terjadi pada dinding panel dan 

jaring kawat tiga dimensi akibat beban lateral siklik dengan variasi tebal untuk 

mengetahui mekanisme keruntuhan lentur. 

3. Sebagai acuan kepada masyarakat umum dalam menggunakan dinding panel jaring 

kawat baja tiga dimensi dalam merencanakan bangunan tahan gempa. 

4. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan atau sejenis. 

 


