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ABSTRAK 

 
Bambu lapis merupakan bilah-bilah bambu yang telah diproses kemudian disusun menjadi balok 

atau papan. Ketersediaan bahan bakunya yang melimpah juga ramah lingkungan menjadikan bambu lapis 

dikembangkan sebagai alternatif material pengganti untuk industri konstruksi seperti rangka atap. 

Analisa perbandingan dilakukan terhadap rangka atap dengan bentang 2000 mm dan tinggi 1000 

mm dengan material bambu lapis dan kayu dilakukan dengan pengujian eksperimental dan pengumpulan 

data sekunder. Pengujian eksperimental hanya dilakukan terhadap rangka bambu lapis (Betung) dan 

rangka kayu (Borneo) dengan jenis tumpuan sendi-roll untuk mengetahui stabilitas dan kekuatan rangka. 

Beban terpusat diberikan pada dipuncak rangka, dengan pembebanan bertahap hingga beban sebesar 333 

kg. 

Studi eksperimental dilakukan di Laboratorium Kayu Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bandung (Polban) dan diperoleh data properti material, untuk  bambu lapis jenis Bambu Betung didapat 

nilai kuat tarik 191,9 MPa, kuat tekan sejajar serat 32.5 MPa, berat jenis 0.687, Modulus elastisitas 13 

117 MPa. Pengujian pembebanan rangka atap dilakukan pada material bambu jenis Bambu Betung dan 

kayu jenis Kayu Borneo, dilakukan hingga beban 333 kg dengan besar lendutan akibat beban maksimum 

pada bambu lapis (Betung) 0,742 mm dan lendutan pada rangka kayu (borneo) 1,841 mm, dengan 

demikian kekuatan rangka kayu hanya 40,3% dari kekuatan rangka bambu lapis. Persentase perbandingan 

kekuatan tersebut menunjukan rangka bambu lapis lebih kuat dari rangka kayu. Hasil dari analisa tersebut 

menunjukan bahwa bambu lapis dapat digunakan sebagai alternatif material untuk rangka atap yang 

mememiliki keunggulan ramah lingkungan. 

 

Kata kunci: Bambu lapis, rangka atap, ramah lingkungan 

 

 

PENGARUH KUAT TEKAN BETON NORMAL AKIBAT 

SUBSTITUSI PARTIAL FLY ASH DAN BUBUK BATA 

MERAH TERHADAP SEMEN 
 

Ambar Susanto
1)

, Heri Kasyanto
2)

 dan Andri Budiadi
3) 

 
1)

Dosen Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Po.Box. 

6468-BDCD-Bandung, Telp. (022) 201 6150, email: ambar_s_1903@yahoo.co.id  
2)

Dosen Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Po.Box. 

6468-BDCD-Bandung, Telp.(022) 201 6150, email: kasyanto_heri@yahoo.com 
3)

Dosen Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Po.Box. 

6468-BDCD-Bandung, Telp.(022) 201 6150, email : andri.budiadi@yahoo.com 

 

ABSTRAK 
 

Sampai saat ini, penggunaan material beton dalam konstruksi bangunan sipil masih dominan jika 

dibandingkan dengan material lain. Penggunaan beton secara tidak langsung meningkatkan penggunaan 

semen. Semen merupakan salah satu material campuran beton, yang dalam proses produksinya 
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mempunyai dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampaknya adalah gas karbon dioksida yang 

dihasilkan dari proses produksi semen. Untuk itu sudah saatnya mengganti atau mengurangi penggunaan 

semen dengan bahan lain dalam material beton. Bentuk pengurangan penggunaan semen, salah satunya 

adalah dengan mensubstitusi bahan fly ash dan bubuk bata merah terhadap berat semen. Dari subtitusi 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan kuat tekan beton normal sesuai rencana. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proporsi yang optimum pengurangan semen dalam 

campuran beton dengan mengganti material fly ash dan bubuk bata merah. Parameter yang digunakan 

untuk menentukan proporsi yang optimum dalam penelitian ini adalah hasil pengujian kuat tekan beton. 

Pengurangan semen dalam setiap campuran beton mencapai 30% dengan penggantinya secara berurutan 

kombinasi fly ash (0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%) dengan bubuk bata merah (30%, 25%, 20%, 

15%, 10%, 5%, 0%). Umur beton yang akan diuji dalam penelitian ini antara lain 3 hari, 7 hari, 14 hari, 

28 hari dan 56 hari. 

Substitusi partial fly ash dan bubuk bata merah terhadap berat semen pada campuran beton normal (fc’= 

25 MPa) menghasilkan kuat tekan beton optimum pada campuran 20% fly ash dan 10% bubuk bata 

merah, dengan kuat tekan beton pada umur 56 hari 28,80 MPa. Pada umur 56 hari semua tipe benda uji 

mempunyai kuat tekan melebihi kuat tekan beton rencana, kecuali benda uji dengan kombinasi  0% fly 

ash dan 30% bubuk bata merah, dan  kombinasi 10% fly ash dan 20% bubuk bata merah, yang berturut-

turut mempunyai kuat tekan beton sebesar 24,67 MPa dan 23,60 Mpa. 

 

Kata Kunci : semen, fly ash, bubuk bata merah, kuat tekan 
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ABSTRAK 
 

Pembangunan infrastruktur pada daerah rawan gempa memerlukan perencanaan yang baik, 

termasuk memodelkan suatu struktur dengan benar untuk mengurangi resiko kerugian akibat gempa. 

Sebagian besar analisa struktur masih menggunakan prinsip portal terbuka tanpa mempertimbangkan 

adanya sumbangan kekakuan dinding bata terhadap kekakuan dan kekuatan struktur secara keseluruhan 

padahal keberadaannya dapat sangat mempengaruhi perilaku bangunan dalam merespon beban lateral 

akibat gempa. 

Dalam memodelkan struktur yang mempertimbangkan keberadaan dinding bata dapat 

dilaksanakan dengan cara memodelkan dinding bata sebagai bracing tekan, metode yang banyak 

digunakan adalah metode Hoobs dan metode yang tercantum dalam FEMA 356. Namun, perilaku runtuh 

rangka portal dengan dinding pengisi akibat beban lateral, rumit dan berperilaku non-linear. Sehingga 

untuk memodelkan bracing diagonal tekan dengan benar dalam perencanaan, seharusnya diketahui dahulu 

respon dari dinding bata dalam suatu portal dengan melakukan pemodelan salah satunya dengan program 

bantu berbasis metode elemen hingga. 

 Parameter yang diperlukan dalam pemodelan portal isi dinding bata pada program bantu yaitu: 

dimensi, properti material, kondisi batas dan pembebanan. Pola keretakan yang terjadi hasil pemodelan 

dengan tiga portal dengan perbandingan lebar dan tinggi berbeda (B>H, B=H, B<H), relatif mendekati 

teori yang banyak diajukan, yaitu terbentuk diagonal 45º terhadap sisi balok dan kolom dimulai dari ujung 

beban dan dari ujung panel bawah sisi berlawanan menuju tengah bentang. Tegangan arah utama portal 
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beton terbesar terjadi pada ujung pertemuan balok dan kolom, sehingga diperkirakan bahwa daerah 

tersebut yang akan lebih dulu mengalami retak. 

 Dari hasil perbandingan diagram gaya – perpindahan yang terbentuk dapat dilihat bahwa metode 

diagonal tekan ekivalen Hoobs relatif lebih mendekati hasil pemodelan, namun cukup sulit untuk 

diterapkan dalam perencanaan. Akurasi tertinggi metode ini terjadi pada portal dengan perbandingan 

lebar lebih besar dari tinggi portal yaitu sebesar 97.99%. Sedangkan dengan metode FEMA 356 memang 

relatif tidak berhimpit dengan diagram gaya – perpindahan hasil pemodelan, namun metode ini relatif 

lebih praktis untuk digunakan dalam perencanaan. Akurasi tertinggi metode ini terjadi pada portal dengan 

perbandingan lebar lebih besar dari tinggi portal, dengan nilai akurasi sebesar 90.97%. Dengan 

mengetahui respon dan akurasi metode bracing tekan, diharapkan analisa struktur yang 

mempertimbangkan dinding bata dapat dilakukan dan semakin mendekati realita struktur, namun tetap 

mudah untuk dilakukan.  

  

Kata Kunci :  Portal isi , Dinding Bata ,  Metode Elemen Hingga 
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ABSTRACT 
 
Surface waves in shallow water induce oscillatory velocity boundary layer. The near bed velocity is 

essential to predict bed shear stress, sediment pick-up, and sediment flux. The wave oscillatory flow is 

also critical to evaluate pressure and force acting on submerged structures in wave fields. Near the 

bottom, the accuracy of velocity magnitude depends on how good the bed boundary layer estimated. This 

paper presents vertical two-dimensional simulation of oscillatory flow boundary layer. The aim of the 

study is to improve the numerical computation of the oscillatory boundary layer. Two dimensional 

RANS and k- turbulent closure model was used. Oscillatory boundary conditions were imposed at the 

both left and right boundaries. Two kind oscillatory velocity boundaries were compared to get a better 

result, namely a uniform vertical profile of sinusoidal type equation which is give constant value of 

vertical velocities from the bottom to the top of computational domain and an analytical solution of 

periodical velocity boundary layer profile by Lamb (1932). The governing equations are discretized by 

means of finite-difference method in the Cartesian staggered grid. The experiment results by Jensen et al. 

(1998) were employed to assess the accuracy of simulation results. It is found that the numerical method 

can simulate the oscillatory flow condition and the results of simulations shows that the analitical 

solution of periodical verical velocity profiles that impose at both sides of the computational domain give 

a better agreement with the experimental result in a short computational domain. 

 

Key words: Oscillatory boundary layer and vertical velocity profile  
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ABSTRAK 
 

Seismic Isolation merupakan pendekatan desain struktural untuk mengurangi pengaruh gaya 

lateral terhadap bangunan. Permasalahan yang mendasar dalam mendesain bangunan tahan gempa adalah 

Interstory Drift  dan Floor Acceleration. Kondisi ideal yang diharapkan oleh perencana  ialah struktur 

bangunan yang nilai Interstory Drift  dan Floor Acceleration masih dalam batas rencana saat menerima 

beban lateral. Sehingga solusi yang saat ini tengah berkembang untuk memecahkan permasalahan ini 

ialah penggunaan “Base Isolation System”.Studi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku gedung tinggi 

yang menggunakan sistem base isolation. Struktur yang digunakan berupa beton bertulang dengan sistem 

rangka pemikul momen yang memiliki tinggi bangunan 150 m dan dianalisa dengan beban gempa 

nonlinier time history analysis (NL-THA) dengan metode performance based design. Sehingga 

diharapkan bisa menentukan desain optimum gedung tinggi yang menggunakan system base isolation, 

ditinjau dari Isolation ratio.Dari analisa diperoleh nilai ductility demand dari struktur fixed base sebesar 

() 12. Sedangkan untuk analisa isolated structure ditunjukkan adanya penurunan daktalitas dengan nilai 

ductility demand () 5,0 sampai dengan 8,0 dengan nilai isolation ratio (I) yang diperoleh antara 1,35 

sampai dengan 1,9. Dengan adanya penurunan ductitlity demand, menunjukkan dengan bertambahnya 

nilai isolation ratio maka gedung akan lebih cenderung berperilaku elastis. 

 

Kata Kunci: performance based design, base isolation system, optimum range, isolation ratio. 
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ABSTRAK 
 
Perencanaan sistem struktur tahan gempa pada setiap struktur bangunan yang akan didirikan di wilayah 

Indonesia sangat penting mengingat Indonesia merupakan daerah rawan gempa. Hal ini bertujuan agar 

pada saat terjadi gempa, struktur bangunan dapat bertahan dan melindungi penghuninya dari risiko 

bahaya gempa. Sebagai salah satu alternatif sistem struktur dengan bentangan yang panjang, sistem 

staggered truss framing (STF) masih perlu dievaluasi secara mendalam terhadap perilakunya saat terjadi 

gempa. 
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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya simpangan, daktilitas dan mekanisme keruntuhan 

dari sistem STF. Sistem STF diaplikasikan penggunaannya pada bangunan berlantai enam yang berfungsi 

sebagai rumah susun. Sistem STF digunakan pada arah melintang bangunan, sedangkan untuk arah 

memanjang gedung menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Beban gempa yang digunakan 

berdasarkan respon spektrum desain untuk Kota Manokwari dengan nilai Ss=1,446 dan S1=0,553 sesuai 

SNI 03-1726-20xx. Evaluasi perilaku menggunakan analisis nonlinier beban dorong sesuai metode 

spektrum kapasitas dan analisis nonlinier riwayat waktu. 

Hasil analisis menunjukan daktilitas sistem STF (arah melintang) sebesar 2,223 dan sistem rangka 

pemikul momen (arah memanjang) sebesar 4,466. Mekanisme keruntuhan sistem STF diawali dengan 

pelelehan pertama kali pada elemen vierendeel panel dan diikuti elemen-elemen disekitarnya. Simpangan 

ultimit dengan menggunakan analisis riwayat waktu masih lebih kecil dibandingkan dengan analisis 

beban dorong. 

 

Kata kunci: staggered truss framing, analisis beban dorong, analisis riwayat waktu 
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ABSTRAK 
 

Pembuatan jalan kereta api double track Surabaya-Jakarta termasuk salah satu pengembangan 

Infrastruktur, namun diantara Surabaya dan Babat agak  terkendala dengan adanya pipa Petrokimia yang 

ada sejajar dengan rel kereta api diatas pondasi setempat serta pipa Pertamina dibawah muka tanah yang 

perlu diselidiki apakah mungkin bermasalah bila rel baru yang menjadikan double track telah terpasang. 

 

Penelitian dan pengukuran dilapangan dengan menggunakan alat ukur Seismometer dilakukan  di tiga 

lokasi yaitu lintasan 1 di P-18 km 189+300 pada jarak 5 m dari as rel, lintasan 2 di P-21 km 189+450 

pada jarak 3 m dari as rel dan lintasan 3 di P-223 km 200+500 pada jarak 3 m dari as rel dengan 

menggunakan alat ukur Vibrationmeter/Accelerometer pada tanggal 28 Juli 2011  untuk mencari besarnya 

kecepatan Partikel tanah (PPV) dan percepatan (a) serta menggunakan alat ukur Seismometer untuk 

pada lokasi yang sama. 

 

-rata sekitar 0,0264 atau berkurang 50% setelah 20 m, dengan PPV 

yang timbul masih sedikit melebihi 0,3 mm/dt yaitu batasan yang sama sekali tidak merusak  tetapi masih 

dibawah 2 mm/dt yaitu rekomendasi  batas maksimum untuk bangunan yang dipugar atau monumen 

bersejarah bila rel kereta api tidak terputus (sudah di-las). Namun untuk daerah di sekitar wessel dekat 

stasiun yang mana terpaksa harus ada pemutusan terjadi PPV sebesar 2,6 m/dt yang mana sedikit 

melebihi 2,5 m/dt yaitu batasan tidak ada resiko untuk bangunan normal dan masih jauh dari 5 mm/dt 

yaitu batasan untuk kerusakan segi arsitektural dan masih sangat jauh dari batasan 10 mm/dt untuk 

kemungkinan rusak minor pada struktur atau burried service criterion, serta mempunyai koefisien 

 

 

Kata kunci: koefisien atenuasi, getaran, kecepatan Partikel Tanah, amplitido  
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ABSTRAK 
 

Indonesia merupakan negara yang menghadapi risiko gempa dan kegagalan konstruksi yang sangat tinggi. 

Hal ini disebabkan oleh tingginya ancaman bencana gempa, praktek-praktek tidak sesuai ketentuan dan 

kerentanan fisik serta lingkungan, yaitu tekanan pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, kondisi 

ekonomi, sosial dan politik, serta kegiatan pembangunan yang banyak mengabaikan prinsip-prinsip 

keberlanjutan. Praktek-praktek konstruksi yang berlaku dapat menghasilkan produk konstruksi yang 

rentan terhadap kegagalan bangunan, bila keseluruhan prosesnya tidak selaras dengan prinsip-prinsip 

pembangunan. Dalam rangka membangun pemahaman secara menyeluruh mengenai proses dan praktek-

praktek industri konstruksi di Indonesia, perlu dikembangkan penelitian-penelitian pro-aktif untuk 

membantu pengembangan kebijakan dalam membangun konstruksi Indonesia agar mampu berperan 

positif dalam mengurangi risiko kegagalan bangunan dan berkontribusi terhadap seluruh upaya 

penanggulangan bencana di Indonesia 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kerentanan pada  praktek-praktek di 

lingkungan pembangunan konstruksi bangunan gedung di Indonesia. Kajian ini bersifat kualitatif 

deskriptif, menggunakan literatur riview dan ketentuan berlaku untuk memetakan proses konstruksi. 

Teknik Delphi digunakan untuk mengakomodasi pendapat stakeholder konstruksi terkait kerentanan pada 

praktek-praktek yang berpotensi risiko terhadap kegagalan bangunan, mulai dari tahap inisiasi, 

perencanaan, pembangunan sampai dengan pemanfaatannya. 

  
Kata kunci: kerentanan bangunan, teknik delphi 
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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh gaya prategang 

awal terhadap efektifitas penggunaan wire rope sebagai perkuatan daerah momen negatif balok beton 

bertulang tampang T. Pengujian dilakukan terhadap 3 benda uji yaitu 1 buah Balok Perkuatan Tipe 2 

(BP2) untuk gaya prategang awal 10%, 1 buah Balok Perkuatan Tipe 3 (BP3) untuk gaya prategang awal 

20% dan 1 buah Balok Perkuatan Tipe 4 (BP4) untuk gaya prategang awal 30%. Hasil pengujian 

kemudian dibandingkan dengan benda uji dari penelitian sebelumnya yaitu 1 buah Balok Kontrol (BK) 

dan 1 buah Balok Perkuatan Tipe 1 (BP1) tanpa gaya prategang. Jenis wire rope adalah Independent Wire 

Rope Core (IWRC) diameter 10 mm dengan jumlah dua buah. Metode pengujian menggunakan beban 

statis dua titik dengan posisi flens di bawah (bagian flens mengalami tegangan tarik). Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kapasitas daya dukung beban (load carrying capacity) mengalami peningkatan 

untuk benda uji BP1, BP2, BP3 dan BP4 terhadap benda uji BK dengan rasio berturut-turut adalah 1,59, 

1,69, 1,91 dan 1,75. Indeks daktilitas perpindahan mengalami penurunan. Benda uji BP1 memenuhi 

persyaratan indeks daktilitas minimum untuk elemen balok beton bertulang sedangkan benda uji BP2, 

BP3 dan BP4 tidak memenuhi. Kekakuan awal mengalami peningkatan, pemberian gaya prategang awal 

cukup signifikan dalam meningkatkan kekakuan awal benda uji sampai dengan kondisi elastis. Kekakuan 

ekivalen mengalami penurunan, pemberian gaya prategang awal dianggap tidak berpengaruh terhadap 

kekakuan ekivalen karena masih dimungkinkan terjadinya slip. Dari pola retak yang terjadi untuk benda 

uji BK dapat dikategorikan tipe keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan lentur dengan kerusakan pada 

beton serat tekan terluar (chrushing on concrete) mulai terjadi pada saat mendekati beban maksimum. 

Keruntuhan benda uji BP1, BP2, BP3 dan BP4 juga dikategorikan keruntuhan lentur dengan mekanisme 

keruntuhan secara umum didahului dengan berkurangnya lekatan mortar dan beton lama (debonding) 

disusul terjadinya spalling pada saat mendekati beban maksimum  

 

Kata kunci: wire rope, mortar, gaya prategang, efektifitas 
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ABSTRAK 
 

Beton merupakan elemen penting dalam suatu struktur yang  berperilaku nonlinier dan kompleks. 

Perilaku tersebut dapat diketahui melalui pengujian eksperimental di laboratorium. Namun dengan 

berkembangnya teknologi komputer, perilaku beton dapat diketahui melalui pendekatan  simulasi 

berbasis metode numerik. Simulasi ini dilakukan untuk  melihat kemungkinan perilaku yang akan terjadi 

pada struktur. Uji simulasi menggunakan program bantu yang berbasiskan Finite Element Methode 

(FEM).  

Pada dasarnya propertis material beton yang digunakan sebagai input data pada program bantu sebaiknya 

diambil dari hasil eksperimental laboratorium, apabila tidak maka diperlukan korelasi dengan data-data 

empiris yang standar. Pada penelitian ini akan dilakukan studi analisa simulasi terhadap perilaku non-

linear material beton akibat beban biaksial dengan ukuran specimen 200 x 200 x 50 (Kupfer et all) 

menggunakan program bantu ABAQUS. Analisa yang dilakukan pada pelat menggunakan mutu beton 

32,06 Mpa.Dengan parameter diilustrasikan menggunakan model concrete damaged plasticity pada 

software ABAQUS.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa secara umum program bantu yang digunakan dapat 

menunjukan perilaku yang mendekati dengan hasil eksperimen. Pada simulasi perilaku non-linear dengan 

program bantu ABAQUS kedua perilaku beton baik pada saat pre-peak hingga post-peak dapat 

dimodelkan dengan tepat. 

 

Kata kunci : Beton, Biaksial, Material, Finite Element Methode (FEM). 
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ABSTRAK 
 

Penggunaan analisa tidak linear semakin sering dilakukan di dunia khususnya dalam hal evaluasi struktur 

bangunan lama. Untuk itu memahami cara untuk melakukan analisa tidak linear secara baik adalah sangat 

perlu. Apalagi peta zona gempa terbaru di Indonesia telah diberlakukan. Hal ini memaksa kita untuk 

kembali memastikan apakah gedung yang kita tempati masih aman dari bahaya gempa melalui analisa 

tidak linear. Tulisan ini mengulas secara ringkas perkembangan dalam analisa tidak linear untuk struktur 
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beton yang dimulai dari getaran akibat gempa dari perspektif seismologi sampai dengan pemodelan 

struktur secara tidak linear tidak elastis.  

 

Kata kunci: analisa tidak linear, struktur beton, rekayasa kegempaan  
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ABSTRAK 
 

Akibat erupsi gunung Merapi (Provinsi Jawa Tengah) menghasilkan abu vulkanik dengan jumlah volume 

sangat tinggi. Penelitian ini memanfaatkan limbah abu tersebut sebagai substitusi sebagian semen 

(cementitious) untuk campuran mortar dengan variasi prosentase 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat 

total semen.  

Sebelum pengujian mortar, terlebih dahulu dilakukan pengujian pasta semen dengan campuran 

cementitious abu vulkanik, yaitu uji konsistensi normal, dan uji waktu mengikat dan mengeras. 

Sedangkan terhadap mortar campuran cementitious abu vulkanik dilakukan uji kuat tekan pada usia 3, 7, 

14 dan 28 hari untuk mengetahui kekuatan optimal yang dapat dicapai, dan uji absorpsi usia 3, 14 dan 28 

hari untuk mengetahui sifat porous.  

Hasil uji konsistensi normal pasta semen cementitious abu vulkanik diperoleh sebesar 35% hingga 38%. 

Semakin tinggi kadar abu vulkanik, maka semakin tinggi nilai konsistensi normalnya. Hasil uji waktu 

mengikat dan mengeras diperoleh semakin besar prosentase abu vulkanik, maka terjadi waktu mengikat 

dan mengeras lebih cepat dibanding pasta tanpa abu vulkanik. Hasil uji absorpsi diperoleh serapan air 

antara mortar cementitious abu vulkanik tidak berbeda jaun dengan mortar tanpa abu vulkanik, kecuali 

mortar abu vulkanik 20% yang bersifat menyerap air sangat tinggi. Hasil uji kuat tekan diperoleh mortar 

dengan nilai kuat tekan optimal adalah mortar abu vulkanik 10% dan 15% dengan capaian kekuatan 

antara 200 kg/cm
2
 hingga 250 kg/cm

2
. 

 

Kata kunci : mortar, abu vulkanik, cementitious  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:utari_wiyoso@yahoo.co.id


Seminar Nasional  IX - 2013Teknik Sipil ITS Surabaya 

Peran Industri Konstruksi dalam Menunjang MP3EI  

(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 
 

  Kumpulan Abstrak Bidang Struktur - 10 

 

LUMPUR SIDOARJO BAKAR, FLY ASH SEBAGAI 

SUBSTITUSI SEMEN DAN KAPUR (Ca(OH)2) UNTUK 

CAMPURAN BETON RINGAN DENGAN 

MENGGUNAKAN BUBUK ALUMUNIUM SEBAGAI 

BAHAN PENGEMBANG 
 

Boby Dean Pahlevi, Triwulan, dan Januarti Jaya Ekaputri 
 

Boby Dean Pahlevi, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS 

Sukolilo Surabaya, Telp 083857291991, email: pahlevi.boby@yahoo.co.id  

Triwulan, Dosen Jurusan Teknik Sipil FTSP, ITS, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Telp 031-5946094, 

email: triwulan_marwan@yahoo.com  

Januarti Jaya Ekaputri, Dosen Jurusan Teknik Sipil FTSP, ITS, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Telp 

031-5946094, email: januarti_je@yahoo.com  

 

ABSTRAK 
 

Beton Ringan pada umumnya menggunakan pozzolan sebagai bahan pengikat pengganti semen. Pozzolan 

ini biasanya adalah bahan sisa atau limbah dari produksi material lain yang ternyata masih dapat 

dimanfaatkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan Fly Ash sebagai  pozzolan pengganti semen 

sebagai bahan pengikat. 

Pada penelitian ini digunakan Fly Ash, Kapur Ca(OH)2 dan Lumpur Sidoarjo Terkalsinasi sebagai 

pozzolan dalam membuat beton ringan. Ada 3 percobaan yang dilakukan. Percobaan pertama bertujuan 

mencari kadar optimum dari campuran Semen, Kapur, Lumpur Sidoarjo Terkalsinasi, dan Fly Ash. 

Percobaan kedua bertujuan mencari kadar bubuk Alumunium optimum untuk pembuatan pasta ringan. 

Yang ketiga bertujuan mencari kadar pasir optimum yang boleh ditambahkan ke dalam pasta ringan untuk 

pembuatan mortar. Dalam penelitian ini, beton ringan direncanakan sebagai pemikul struktur ringan 

dengan target berat jenis sekitar 800-1400 kg/m3 dan kuat tekan minimal 2 MPa.  

Berdasarkan percobaan yang telah dilaksanakan didapat hasil pasta dasar, pasta ringan, dan mortar ringan 

memiliki kuat tekan maksimal yaitu 25,96 MPa, 2,81 MPa, dan 2,43 MPa. Sedangkan berat volume 

minimal dari pasta dasar, pasta ringan, dan mortar ringan adalah 1805 kg/m
3
, 1013 kg/m3, dan 966 kg/m

3
. 

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa lumpur Sidoarjo Terkalsinasi, kapur Ca(OH)2, dan fly ash 

dapat dimanfaatkan sebagai campuran beton ringan.  

 

Kata kunci: Beton ringan, Fly ash, Alumunium, Lumpur Sidoarjo Terkalsinasi. 
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ABSTRAK 
 

Pembuatan beton ringan dilakukan dengan berbagai metode salah satunya adalah dengan 

perawatan autoclave (Autoclave Aerated Concrete / AAC). Bahan dasar beton AAC yang sering 

digunakan adalah fly ash. Perkembangan selanjutnya digunakan lumpur sidoarjo (lusi) sebagai bahan 

dasar beton AAC. 

Pada penelitian ini dibuat pasta ringan dengan komposisi OPC (Original Portland Cement), 

kapur (Ca(OH)2), lusi bakar , dan air dengan pengembang alumunium powder. Pasta tersebut kemudian 

ditambahkan pasir untuk dijadikan mortar ringan. Pengembangan selanjutnya, mortar dibuat 

menggunakan agregat ringan buatan sebagai pengganti pasir. Agregat ringan dibuat dari lumpur sidoarjo 

yang dibakar pada suhu 800°C selama 2 jam. Setelah dibakar selanjutnya dihancurkan sebesar ukuran 

agregat halus. Uji berat jenis didapatkan hasil 1,538 gram/cm
3
 dan masih memenuhi syarat agregat halus 

tetapi besar penyerapan tidak memenuhi karena didapatkan hasil 16%. 

Pasta ringan menghasilkan kuat tekan sebesar 2,37 MPa dan berat volume 817 kg/m
3
 pada benda 

uji (P10-1(14-6)). Sedangkan jika pasta ditambahkan pasir dengan perbandingan pasta ringan : pasir adalah 1 

: 0,5 , kuat tekan yang dihasilkan sebesar 1,84 Mpa dan berat volume 1052 kg/m
3
. Dari penelitian tentang 

pasta ringan dan agregat ringan buatan tersebut jika keduanya dicampur dengan komposisi tertentu akan 

berpotensi baik dijadikan mortar ringan. 

 

Kata kunci: Lusi, fly ash, agregat buatan, alumunium powder 
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ABSTRAK 
 

Semburan lumpur Sidoarjo (Lusi) yang terus-menerus sampai sekarang mengakibatkan jumlah lumpur 

yang semakin sulit dikendalikan. Semburan lumpur Sidoarjo sampai bulan Nopember 2011 debit 

semburan masih stabil pada 10 ribu m
3
/hari. Unsur kimia yang terkandung pada lumpur Sidoarjo 

didominasi oleh silika (>50%), alumina (26%), dan beberapa unsur lain seperti besi, calsium dan 

magnesium dengan jumlah yang relatif kecil. 

Tujuan penelitian ini yaitu memanfaatkan lumpur Sidoarjo sebagai agregat halus ringan buatan (fine 

ALWA) untuk pembuatan beton geopolimer. Beton ini dibuat dari bahan pasta geopolimer (binder + 

alkali + naphthalene superplasticizer) dengan ALWA berproporsi 70%Lusi : 30%Fly ash. Langkah 

penelitian yaitu pembuatan ALWA, selanjutnya difurnace pada variasi suhu 800
o
C, 900

o
C dan 1000

o
C 

(mengacu pada hasil TGA) tertahan 10 menit. Kemudian dilakukan uji kondisi visual fisik, berat volume 

dan kuat tekan.  

Hasil analisis kondisi visual fisik ALWA rata-rata memiliki lebar retak 0,2-0,8 mm dengan panjang 

retakan mencapai 7 cm. Sedangkan hasil kuat tekan menunjukan variasi pembakaran dengan suhu 800, 

900 dan 1000
o
C didapatkan masing-masing 2,4 Mpa, 1,9 Mpa dan 1,3 Mpa. Perbandingan binder : 

ALWA digunakan 1 : 1 dan didapatkan kuat tekan mortar geopolimer rata-rata 4,05 Mpa sehingga 

berpotensi untuk beton geopolimer. Penelitian selanjutnya dilakukan penambahan superplasticizer untuk 

menjaga kestabilan alkali dan mengatur workability. 

 

Kata kunci: Lusi, fly ash, fine ALWA, geopolimer 
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ABSTRAK 
 

Peristiwa semburan lumpur di Porong Sidoarjo yang terus menerus menyebabkan limbah lumpur 

semakin melimpah. Oleh karena itu salah satunya dimanfaatkan sebagai bahan dasar beton AAC 

(Autoclaved Aerated Cocrete), karena masih sangat jarang pembuatan beton AAC dengan pemanfaatan 

limbah lumpur.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapat komposisi maksimal pasta ringan yang terdiri dari 

lumpur bakar, fly ash, kapur, dan semen. Penelitian tersebut akan dikembangkan dengan membuat agregat 

ringan buatan (fine alwa) dari campuran lumpur Sidoarjo yang disubstitusi dengan abu sekam. Fine alwa 

dibuat dengan menggunakan cetakan silinder diameter 5 cm dan tinggi 10 cm. 

Hasil dari penelitian tersebut didapatkan kuat tekan sebesar  25,96 MPa, 7,74 MPa, dan 2,43 MPa 

dan dari hasil tes XRD menunjukkan bahwa lumpur bakar dan abu sekam berpotensi untuk stabil dan 

dapat digunakan untuk membuat agregat halus. Dan  berat jenis agregat halus buatan didapat 1,33 

gram/cm
3
, hal ini memenuhi syarat agregat ringan buatan yaitu 1,0 – 1,8 gram/cm

3
 

. 

Kata kunci : Agregat ringan, lumpur Sidoarjo, abu sekam 
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ABSTRAK 
 

Castellated Beams merupakan baja profil H, I, atau U yang dibentuk dengan pola potongan zig-

zag yang kemudian disambung las pada bagian potongan web-nya sehingga menghasilkan bentuk 

hexagonal, octagonal dan circular. Keunggulan utama Castellated Beams dibandingkan baja profil biasa 
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adalah kekakuan dan kekuatan profil akan bertambah seiring penambahan tinggi web yang 

mengakibatkan  penambahan modulus of section dan moment of inersia penampang tanpa menambah 

berat profil (berat profil ringan dengan inersia besar). 

Seiring perkembangannya, ditemukan beberapa kegagalan dalam Castellated Beams, namun web 

post buckling dan viereendel mechanism yang paling menjadi perhatian khusus dari para peneliti, bukan 

hanya karena dua kegagalan tersebut merupakan kegagalan major dan paling sering terjadi, tetapi juga 

karena tebukti lebih kompleks dalam perumusannya.  

Pada penelitian ini permodelan struktur dibagi menjadi dua model dengan tiga tipe luasan 

opening yang beragam dimana tipe 1 mempunyai luasan normal, tipe 2 mempunyai luasan 1,5 kali luasan 

normal dan tipe 3 mempunyai luasan 2 kali luasan normal. Permodelan struktur menggunakan program 

bantu analisa struktur dan finite element analysis software. Struktur model 1, hexagonal Castellated 

Beams ditinjau akibat beban gravitasi (distributed load) dengan eigen-value buckling analysis sedangkan 

untuk struktur model 2, hexagonal Castellated Beams  ditinjau akibat beban crane (concentrated load) 

menggunakan static general analysis. Evaluasi kegagalan web post buckling dan viereendel mechanism 

hanya meninjau struktur model 2 dengan rumusan dari Soltani, et al (2011) yang nantinya akan diketahui 

efektifitas persentase web opening  pada hexagonal Castellated Beam yang mempunyai pengaruh efek 

terkecil akibat dua kegagalan tersebut dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. 

Dari hasil analisis dengan dua cara tersebut (eigen-value buckling analysis dan static general 

analysis) dapat disimpulkan bahwa persentase luasan web opening berbanding lurus dengan defleksi/ 

displacement dan tegangan yang terjadi akibat distributed load maupun concentrated load. Semakin besar 

persentase luasan web opening, dimana length of castellated tee semakin panjang, defleksi/ displacement  

dan tegangan yang terjadi akan semakin besar.  

 

Kata kunci: hexagonal castellated beam, web post buckling mechanism, viereendel mechanism, finite 

element analysis 
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ABSTRAK 
 

Berdasarkan penelitian dan karakteristiknya, lumpur Sidoarjo berpotensi dijadikan sebagai 

agregat ringan buatan (Alwa). Saat ini penggunaan agregat ringan  pada beton ringan dalam industri 

konstruksi terus meningkat karena menawarkan keuntungan fungsional dan ekonomis untuk proyek 

terutama bangunan rumah. Rongga dan pori-pori pada agregat meningkatkan sifat isolasi termal dan 

akustik 

Pada penelitian ini lumpur bakar Sidoarjo digunakan sebagai pasta ringan dengan menambahkan 

OPC, kapur, limbah gypsum dan foam sebagai pengembangnya. Pasta tersebut ditambahkan pasir untuk 

dijadikan mortar  ringan. Selanjutnya, akan dikembangkan lumpur bakar sebagai agregat ringan buatan 

pengganti pasir pada mortar ringan. Lumpur dibakar pada suhu 800°C selama 120 menit dengan 

menambahkan 50% fly ash sebagai material penstabil. Metode yang digunakan untuk perawatan beton 

ringan  adalah dengan steam curing.  

. Pasta dengan komposisi tambahan  0,5% gypsum  menghasilkan kuat tekan 24,7MPa, pasta 

dengan komposisi tambahan 1,5% gypsum dan 1/40 foam kuat tekannya 1,17 MPa, dan mortar ringan 
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dengan komposisi tambahan 0,5% gypsum, 1/50 foam dan campuran pasir 1: 2 memiliki kuat tekan 0,71 

MPa. Berdasarkan hasil TGA agregat ringan buatan (alwa) memiliki suhu bakar optimum antara 800°C-

1050°C, dan dari hasil uji berat jenis alwa memiliki nilai berat jenis curah 1,64 gr/cm
3
. 

 
Kata kunci : Lumpur Sidoarjo, Alwa,  gypsum, foam 
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ABSTRAK 

 
Untuk memenuhi persyaratan Lingkungan, suatu perusahaan industri kadang kala diwajibkan melakukan 

peninggian Stack sampai ketinggian tertentu sesuai dengan studi Amdal yang ada. Untuk merubah 

ketinggian sebuat stack perusahaan industri akan dihadapkan pilihan untuk membongkar dan mengganti 

dengan yang baru yang tentunya akan membutuhkan biaya mahal dan waktu yang cukup lama atau 

merenovasi yang lama dengan menambah ketinggian sampai pada elevasi yang diinginkan dengan 

berbagai cara modifikasi dan perkuatan. 

Dalam tulisan ini akan dibahas hasil studi kasus peninggian dua buah Stack di Pabrik Semen gresik di 

Tuban yang harus memenuhi persyaratan lingkungan. Stack yang dimaksud adalah Stack Raw Mill dari 

56 meter menjadi 69.25 meter. 

Studi kasus yang dilakukan ini sangat mempertimbangkan biaya, sehingga modifikasi dan perkuatan 

harus dilakukan  seefisien mungkin sehingga hasil modifikasi dapat memberikan biaya yang murah 

namun masih tetap kokoh dan berfungsi. 

Beberapa studi alternatif modifikasi juga ditunjukkan dalam tulisan ini, sehingga akan diketahui beberapa 

perbedaannya. 

Perlu diketahui pula bahwa beban dominan yang sangat berpengaruh dalam studi kasus ini adalah beban 

angin yang direncanakan berdasarkan Uniform Building Code (UBC) 1991 yang memang  terlihat lebih 

wajar karena besarnya beban bervariasi tergantung elevasi ketinggiannya. Disamping itu pula bahwa  

beban temperatur merupakan beban dominan yang juga sangat berpengaruh, karena temperatur Stack  

yang sangat tinggi sangat mempengaruhi besarnya tegangan pada elemen – elemen strukturnya.     

Kata Kunci : Peninggian, Stack, Raw Mill. 
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ABSTRAK 
 

Indonesia menempati zona tektonik yang sangat aktif karena tiga lempeng besar dunia dan sembilan 

lempeng kecil lainnya saling bertemu di wilayah Indonesia dan membentuk jalur-jalur pertemuan 

lempeng.  

Studi ini membahas intensitas gempa untuk wilayah Jakarta, Medan, Lampung, Jawa Barat, Lombok dan 

Ambon  yang  melengkapi dan menyempurnakan studi sebelumnya berupa ITSquake.  

Percepatan gempa di beberapa wilayah dengan intensitas gempa tinggi di Indonesia berdasarkan data 

yang diperoleh dari United States Geological Survey (USGS) dengan metode PSHA  

 
Kata Kunci: Percepatan Gempa, USGS, PSHA, ITSquake. 
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ABSTRAK 
 

Tiang pancang pratekan bulat berongga hasil pemadatan sentrifugal(pretension spunt concrete pile) 

akhir –akhir ini sangat diminati pasar konstruksi. Disamping mengetahui tentang kemampuannya 

(Momen batas, Momen retak), kiranya perlu juga dipahami menyangkut prilaku duktilitasnya. 

Kecendrungan bahwa makin besar prosentase pratekannya, penampang mempunyai duktilitas 

menurun. Hal serupa juga dijumpai didalam tiang pancang ini, jadi bentuk dan proses pembuatan 

tampak tidak mempengaruhi duktilitasnya. 

 

Kata kunci: duktilitas,pratekan,prosentase pratekan,tiang pancang pratekan bulat berongga hasil 

pemadatan sentrifugal(pretension spuntconcrete pile) 

mailto:imanwim@hotmail.com
mailto:ajikoe@gmail.com
mailto:tekniksipil_its@yahoo.com
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ABSTRAK 
 
Eccentrically Braced Frames (EBF) adalah sistem rangka dengan balok dan kolom dengan pengaku 

dimana pada ujung dari setiap pengaku terhubung untuk mengisolasi bagian dari balok yang disebut link. 

EBF memiliki daktilitas yang tinggi seperti halnya pada sistem rangka pemikul momen, tetapi juga 

memiliki kekakuan yang tinggi seperti Contrically Braced Frames (CBF). EBF diharapkan menahan 

deformasi inelastis yang signifikan pada link saat struktur mengalami gaya gempa. Pada EBF, link 

merupakan bagian terlemah dari EBF jadi pada setiap kegagalan atau keruntuhan pada struktur harus 

terjadi kerusakan dahulu daripada link, link harus memiliki tingkat daktilitas yang tinggi. Konsep desain 

EBF adalah link ditetapkan sebagai bagian yang akan rusak sedangkan elemen lain tetap berada dalam 

kondisi elastik. Pada makalah ini akan membandingkan 4 panjang link yang didesain sesuai dengan 

ketentuan yang ada dengan menggunakan tipe inverted V. Dari perbandingan link tersebut akan dianalisa 

dengan menggunakan program bantu Finite Element Analysis (FEA). Dari hasil analisa dengan program 

bantu FEA dapat disimpulkan bahwa linkdengan panjang 0,6 m memiliki daktilitas yang paling besar 

yaitu 16 dan link dengan panjang 2,5 m memiliki daktilitas terkecil yaitu 5,07. Link 0,6 m juga memiliki 

nilai tegangan dan regangan yang semakin besar dibanding yang lain. Sehingga dapat diketahui dari 

analisa pushover dan finite element analysis bahwa link yang optimum digunakan adalah link pendek 

atau link geser murni.  

 

Kata kunci: Eccentrically Braced Frame, Inverted V, link, daktilitas, kegagalan struktur  
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini adalah melakukan assesmen kerentanan struktur gedung beton bertulang dengan studi kasus 

gedung beton bertulang Sekolah Dasar (SD). Diharapkan dengan adanya studi ini maka dapat diketahui 

kondisi bangunan yang ditempati anak-anak untuk sekolah dan hasil penelitian ini juga dapat sebagai 

masukan kepada instansi terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan assesmen kerentanan 

gedung akibat pasca gempa, dengan rincian tujuannya adalah mengidentifikasi dan mendapatkan data 

gambar bangunan Sekolah Dasar yang berada pada daerah rawan gempa. Dari penelitian sebelumnya 

telah dilakukan pengetesan-pengetesan di lapangan dan mengevaluasi kondisi fisik gedung apakah ada 

retak-retak atau tidak. Kemudian dilakukan kajian perilaku struktur gedung SD tersebut terhadap beban 

gempa secara numerik dengan menggunakan software ETABS, yaitu dengan melakukan analisa 

pushover. Analisa ini adalah analisa statik yang menyederhanakan beban gempa yang ada. Hasil dari 

analisa pushover ini dibandingkan dengan hasil dari pengetesan di lapangan. Dan diketahui bahwa 

gedung sudah mengalami pengurangan 50% kapasitas kolomnya akibat beban gempa yang ada.   

 

Kata kunci: assesmen, kerentanan, beton bertulang, gedung Sekolah Dasar, pascagempa  
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