
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, dalam pembuatan rumah tinggal dan sarana umum

bukan hanya dilihat dari estetika keindahannya saja tapi juga dilihat dari kekuatan

bangunannya dan biaya pembuatannya. Hal itu dikarenakan seringnya terjadi

bencana alam akhir-akhir ini seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan

masih banyak lagi. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan cara atau alternatif lain

dalam pembuatan bangunan gedung atau sarana umum yang biasa digunakan

seperti beton bertulang, dinding dengan batu bata dan masih banyak yang lainnya.

Teknologi konstruksi alternatif itu bisa menggunakan ferosemen dan

bambusemen.

Ferosemen merupakan teknologi konstruksi alternatif yang telah digunakan dalam

penyediaan suplai air dan pembangunan irigasi, dinding, atap, dermaga dan masih

banyak lagi. Teknologi ferosemen mudah untuk diterapkan, hasilnya tahan lama,

dan lebih ekonomis mampu meningkatkan performa sistem konstruksi. Beberapa

keunggulan lainnya yaitu penggunaan material- material dalam pembangunan

sangat mudah di dapatkan, menjadikan teknologi ini ekonomis dari segi biaya.

Metode yang digunakan juga amat sederhana dan bisa diadaptasi di berbagai

lokasi, serta mampu dioperasikan oleh para petani. Ferosemen bukanlah ide baru,
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teknologi ini sebenarnya ada di sekeliling kita dan sering digunakan dalam

kehidupan sehari – hari. Struktur ferosemen yang mudah dikerjakan dan ramah

lingkungan sangat cocok untuk diterapkan di berbagai bentuk konstruksi.

Bentuk penulangan yang tersebar merata hampir di seluruh bagian memungkinkan

untuk dibuat struktur tipis dengan berbagai bentuk struktur sesuai dengan kreasi

perencananya. Ferosemen adalah suatu tipe dinding tipis beton bertulang yang

dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyam/kawat jala

(wiremesh) yang menerus dan lapisan yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil.

Anyaman ini bisa berasal dari logam atau material lain yang tersedia. Kehalusan

dan komposisi matriks mortar seharusnya sesuai dengan system anyaman dan

selimut (pembungkusnya). Mortar yang digunakan dapat juga diberi serat/fiber.

Perbedaan ferosemen dengan beton bertulang terletak pada sifat fisiknya, yaitu

lebih tipis dan memiliki tulangan yang terdistribusi pada setiap ketebalannya.

Untuk sifat mekaniknya, antara lain kedap air tinggi dan resistansi thermal

ferosemen sangat randah. Hal lainnya yang juga dimiliki ferosemen adalah

memiliki tarikan kuat dan kelenturan yang tinggi. Dari sisi pemeliharaan,

ferosemen sangat mudah untuk perawatan dan perbaikan. Ferosemen memiliki

kelemahan yaitu resistansi thermal ferosemen sangat randah hal itu lah yang

menyebabkan ferosemen sukar dipakai untuk rumah tinggal atau bangunan

gedung yang mendapat panas sinar matahari langsung yang membuat

penghuninya tidak nyaman berada didalam ruangan. Untuk itu perlu dikaji dan

menemukan cara mengurangi atau menghambat performance thermal dalam

melewati konstruksi ferosemen.
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Untuk pengkajiannya dalam meneliti Hambatan thermal pada ferosemen dan

bambusemen agar lebih mudah dibuat dalam bentuk Prefab. Prefab merupakan

istilah yang diguanakan dalam penenelitian ini. Prefab adalah singkatan dari pre

fabrication yaitu pembuatan benda sebelum pembangunan. Prefab bersifat seperti

lego mudah untuk dirakit. Prefab di buat dalam bentuk persegi yang nantinya

dapat disusun atau dirakit sesui kegunaan dan ukuran. Pembuatan prefab juga

lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan langsung, selain itu juga prefab lebih

ekonomis.

prefab sering kita jumpai pada pembangunan gedung besar dan dermaga karna

lebih cepat dan fleksible. Prefab juga sering digunakan dalam pembuatan hunian

sementara bagi para korban bencana alam karena prefab membuat bangunan

rumah menjadi lebih cepat selesai pembangunannya dan bangunan yang terbuat

dari prefab merupakan bangunan tahan gempa.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Membuat prefab atap ferosemen dan bambusemen.

2. Menguji dan mengetahui nilai hambatan thermal pada masing-masing prefab.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Ukuran prefab kedalam dimensi yaitu dengan ukuran panjang 1 m, lebar 1 m,

dan tebal 0,05 m.
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2. Pengujian dilakukan di luar ruangan atau out door dan tidak menggunakan

alat bantu pemanas dengan menggunakan sinar matahari langsung.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan

sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang dasar teori mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan

penelitian, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, peralatan

penelitian, prosedur pengujian dan diagram alir pelaksanaan

penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang

diperoleh setelah pengujian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang

ingin disampaikan dari penelitian ini.
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DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Berisikan foto-foto alat dan bahan penelitian serta data sheet alat

ukur yang digunakan dalam penelitian.


