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Abstrak 
 
Pelepah sagu atau gaba-gaba (bahasa lokal di Maluku), pada umumnya sudah diketahui oleh 
masyarakat lokal kalau dapat dimanfaatkan untuk bahan dinding Sabua (rumah tradisional), namun 
tidak pernah diketahui kualitasnya secara “terukur” dari sisi arsitektural. Pada tanaman sagu, yang 
dimanfaatkan atau dikonsumsi adalah isi bagian batangnya, sedangkan pelepahnya menjadi limbah. 
Oleh karena itu, berbagai upaya pemanfaatan pelepah sagu ini  semestinya patut diapresiasi karena 
merupakan suatu tindakan yang bersifat “green”. Perbedaan material pada bangunan secara umum 
mempengaruhi tingkat kenyamanan termal di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengeksplorasi dan mengkaji pola  tatanan  ruang  dalam  bangunan  hunian  di  daerah  tropis  
lembab  dengan  mengembangkan material lokal gaba-gaba sebagai dinding partisi. Dalam lingkup 
bangunan hunian, kajian yang dihasilkan diarahkan untuk pengembangan material/konstruksi 
komponen bangunan dan komponen ruang di bangunan. Penelitian ini berada dalam paradigma 
pengukuran/pengujian. Melalui pengukuran didapatkan koefisien  konduktivitas  bahan  (koefisien  
“k”). Setelah  diketahui  angka koefisien tersebut, maka dapat dilakukan uji simulasi pada suatu 
kasus konsep rancangan bangunan dengan menggunakan beberapa software, misalnya dengan 
TRNSYS untuk uji simulasi termal. Melalui teknik analisis data yaitu uji simulasi maka dapat diketahui, 
seberapa efektif bahan dinding gaba-gaba ini dapat menghemat sistem pengkondisian udara per 
satuan volume ruangan.  Temuan dari penelitian ini adalah bahwa material gaba-gaba yang berasal 
dari pelepah sagu mempunyai nilai konduktivitas bahan sebesar 0,0193-0,0195 watt/m°C dan 
mampu menurunkan temperatur ruang sebesar 12,5-19°C. Makin tebal dan makin tinggi tingkat 
kerapatan material gaba-gaba maka makin tinggi pula kemampuan menurunkan temperatur ruang 
dengan nilai konduktivitas yang semakin kecil. 
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Pengantar 

Hunian atau bangunan mempunyai pengaruh 
yang begitu besar terhadap kehidupan 
manusia di dunia. Bangunan bisa memperkaya 
suatu komunitas, kesehatan, dan mendukung 
kegiatan. Bangunan juga mempunyai  pe-
ngaruh  pada  budaya  dan  lingkungan. Di  
samping itu bangunan hunian juga harus ber-
manfaat langsung terhadap lingkungan dan 
nilai ekonomi. Manfaat terhadap lingkungan 
harus dapat menghemat energi, air dan dapat 

dikendalikan buangannya. Sementara manfaat 
ekonomi adalah bahwa hunian/bangunan harus 
hemat terhadap biaya energi, efisiensi biaya 
buangan, efisiensi terhadap biaya operasional 
dan pemeliharaan hunian. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat kom-
ponen atau elemen arsitektur bangunan yang 
memanfaatkan bahan “gaba-gaba” (pelepah 
sagu). Gaba-gaba banyak terdapat di Indonesia 
bagian Timur, khususnya di daerah Kepulauan 
Maluku, Maluku Utara dan Papua yang 
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berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bagian 
komponen dari elemen arsitektur. Elemen 
arsitektur dalam hal ini secara khusus berupa 
modul dinding partisi dan modul plafond, serta 
elemen penunjang estetika dan fungsi ruang 
secara arsitektural. Teknologi pemanfaatan 
bahan lokal untuk bagian komponen atau 
elemen arsitektur bangunan menjadi fokus 
dari  penelitian ini. 

Pelepah daun sagu yang berbentuk panjang 
membulat, tempat daun sagu berada. Dengan 
melihat karakteristik dari serat pada pelepah 
sagu yang bisa memenuhi syarat sebagai 
bahan material bangunan. Daun sagu sendiri 
dapat dimanfaatkan menjadi atap sedangkan 
pelepah daunnya dapat dimanfaatkan sebagai 
plafon dan dinding. Apalagi setelah pelepah 
sagu dikeringkan untuk mengurangi kandungan 
air pada pelepah sagu tersebut, maka kepa-
datannya akan semakin membuat pelepah sagu 
menjadi bahan yang dapat menyerap panas 
dengan cukup baik dan akan menurun-kan 
temperatur ruang. 

 

Gambar 1. Material Gaba-gaba yang berasal dari 
pohon sagu 

Metode 

Metode yang digunakan adalah kuantitatif 
melalui pengukuran/uji di beberapa laborato-
rium yang terkait. 

Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan, 
dengan mendatangi langsung lokasi dimana 
pohon sagu berada. Bahan utama dalam 

penelitian ini adalah gaba-gaba (pelepah sagu). 
Tanaman ini dapat ditemukan didaerah berawa 
di sekitar kota Ternate dan Halmahera. Alat 
utama yang dipakai adalah mesin pres yang 
berfungsi untuk mengurangi kadar air yang 
terkandung pada gaba-gaba. Dan mesin pres 
bertekanan untuk memberikan tekanan pada 
gaba-gaba yang telah dibuat dalam bentuk 
papan komposit. Cetakan atau model untuk 
pembuatan papan komposit dari bahan besi baja, 
thermo-coupel digital, dan box pengujian tingkat 
konduktivitas. Adapun tahapan yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: 

Tahap I (Pembuatan Papan Komposit Gaba-
gaba) 

Pelepah sagu yang ada dipotong menggunakan 
cutting saw sepanjang 100 cm. Pertama-tama 
bahan baku dimasukkan ke dalam mesin crusher 
hingga berbentuk pipih. untuk mengurangi 
kadar air yang terkandung pada bahan baku 
tersebut (gambar 2). 

 

Gambar 2. Salah satu proses pembuatan material 
gaba-gaba pada mesin crusher 

Selanjutnya bahan baku yang telah melalui 
proses pres di mesin crusher untuk mengurangi 
kadar air adalah pembukaan pelepah tersebut 
sehingga menjadi pelepah yang melebar. 
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Gambar 3. Proses pembukaan batang sagu menjadi 
sebuah pelepah yang lebar 
 
Setelah semua pelepah menjadi lebar dan pipih, 
selanjutnya dilakukan proses pengeringan 
secara manual selama kurang lebih sebulan. 
Proses selanjutnya tidak boleh dilakukan bila 
material yang telah kering kadar airnya belum 
mencapai 10%. Bila masih diatas 10% maka 
dilakukan proses pengeringan kembali hingga 
didapat kadar air maksimal 10%. 

 

Gambar 4. Gaba-gaba yang telah kering dan siap 
dibuat papan komposit. 
 
Proses selanjutnya adalah pemotongan bahan 
yaitu sepanjang 100 cm dan 30 cm (sesuai 
ukuran cetakan yang tersedia). Gaba-gaba 
dengan panjang 100 cm berada pada lapisan 
bawah diatur memanjang diatas cetakan besi 
baja. Selanjutnya diberi lem agar lapisan 
pertama dan kedua dapat menyatu dan merekat 
dengan baik. Diatas lapisan pertama dibuat 
lapisan kedua dengan panjang 30 cm dan diatur 
melintang (seperti anyaman tikar yang saling 
menutupi). Terakhir setelah diberi lem, diberi 
lapisan ketiga dengan panjang 100 cm dan 

dibuat memanjang berlawanan dengan lapisan 
kedua tadi.  

 
 

Gambar 5. Proses pembuatan lapisan pertama 
 
 

 
 

Gambar 6. Proses pembuatan lapisan kedua 
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Gambar 7. Proses pembuatan lapisan ketiga 
 
Demikian seterusnya bila menginginkan hingga 
lapis kelima. Setelah itu ditutup dengan cetakan 
besi baja lalu dibaut dibeberapa titik agar 
material tertekan dengan baik dan sempurna. 
Selanjutnya dilakukan pengempaan dengan 
kempa dingin pada tekanan 2 Mpa dan diklem 
untuk mempertahankan tekanan. Terakhir gaba-
gaba tersebut didiamkan selama 24 jam. Makin 
tebal material yang dipres maka makin lama 
proses pengepresannya. 
 

 

Gambar 8. Proses pengepresan material 
 
 
 

Tahap II (Pengujian Konduktivitas Material 
Gaba-gaba) 

Pada tahap ini dilakukan pengujian konduktivitas 
material gaba-gaba. Material gaba-gaba yang 
sudah tercetak sesuai dengan kebutuhan 
pengujian 30x30 cm dengan tebal 2 cm dan 3 
cm. Dengan menggunakan alat pengujian 
berupa kotak pengujian dan thermocoupel 
digital, diketahui koefisien  konduktivitas  bahan  
(koefisien  “k”),  serta  kekedapan dan kerapa-
tan material. Setelah  diketahui  angka-angka 
koefisien tersebut, maka dapat dilakukan uji 
simulasi pada suatu kasus konsep rancangan 
bangunan dengan menggunakan beberapa 
software, misalnya dengan TRNSYS untuk uji 
simulasi termal. Dengan uji simulasi maka dapat 
diketahui, misalnya seberapa efektif bahan 
dinding gaba-gaba ini dapat menghemat sistem 
pengkondisian udara per satuan volume 
ruangan. 

 
 

Gambar 9. Uji konduktivitas material gaba-gaba 

Tahap III (Pengujian Tingkat Kerapatan dan 
Kekedapan) 

Tahap ini dilakukan pengujian tingkat kerapa-
tan dari material gaba-gaba. Material yang 
sudah berbentuk papan komposit diambil 
sampelnya untuk diuji tingkat kerapatan dan 
kekedapannya dengan dilakukan perendaman 
selama 16 jam. Pengukuran dan penimbangan 
dilakukan saat sampel kering dan saat sampel 
telah direndam selama 16 jam tersebut. Hasil 
nilai pengujian dicocokkan dengan hasil ter-
hadap nilai konduktivitas dan tingkat penuru-
nan temperatur ruang yang terjadi. 
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Analisis dan Interpretasi  

Bentuk dan warna material yang dihasilkan 
tergantung dari bentuk dan warna alami dari 
material gaba-gaba itu sendiri, sehingga 
memiliki nilai estetika tersendiri sebagai bahan 
alternatif dinding (gambar 10). 
 

 

Gambar 10. Material gaba-gaba 
dengan permukaan alami 

 
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran 
yang telah dilakukan pada dua sampel (2 cm 
dan 3 cm), maka didapat data-data sebagai 
berikut:  

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Konduktivitas Bahan 

(Sumber: Hasil Penelitian, 2017) 
 
Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas 
dapat dikatakan bahwa material gaba-gaba 
dengan tebal 2 cm dan 3 cm memiliki perbedaan 
nilai konduktivitas yang sangat kecil yaitu sekitar 
0,0002 watt/m°c. Namun terjadi selisih per-
bedaan yang cukup besar terhadap penurunan 
temperatur ruang sebesar yaitu sebesar 6,5°C. 
Dimana untuk material gaba-gaba dengan tebal 
2 cm mampu menurunkan temperatur ruang 
sebesar 12,5°C, dan untuk tebal 3 cm terjadi 
penurunan temperatur ruang sebesar 19°C. 

Tingkat pengaliran panas material dinding gaba-
gaba (0,0193 dan 0,0195 watt/m°c) sangat baik 
bila dibandingkan dengan material dinding batu 
bata (0,69 watt/m°c) dan dinding kaca (0,78 
watt/m°c) yang selama ini lazim digunakan 
sebagai selimut bangunan. Untuk itu bahan 
dinding gaba-gaba cukup baik digunakan 
sebagai bahan selimut bangunan maupun 
dinding penyekat antar ruang, sehingga dapat 
digunakan sebagai material dinding alternatif 
yang hemat energi. 

Kemampuan mengalirkan panas juga dipenga-
ruhi oleh tingkat kerapatan dan ketebalan 
material tersebut. Hal tersebut dapat dijelaskan 
pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Tingkat Kerapatan 

(Sumber: Hasil Penelitian, 2017) 
 
Kesimpulan  

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Material yang dihasilkan memiliki tekstur dan 
warna alami sehingga memiliki nilai estetika 
yang cukup tinggi dan sangat menarik untuk 
digunakan sebagai bahan penyekat antar 
ruang di dalam bangunan tanpa melalui 
proses pengecatan lagi. 

2. Bahan dinding dari gaba-gaba merupakan 
bahan dinding alternatif hemat energi yang 
memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap 
kenyamanan termal sehingga dapat diguna-
kan sebagai bahan dinding luar maupun 
dinding ruang dalam dari suatu bangunan. 

3. Semakin tebal material dinding gaba-gaba 
maka semakin kecil tingkat kerapatannya 
dengan daya serap air semakin rendah. 
Sedangkan semakin tipis material dnding 
gaba-gaba maka semakin besar tingkat 
kerapatannya dengan daya serap air 
semakin tinggi pula. 

Ketebalan 
Gaba-gaba 

(cm) 

Temperatur 
Udara (°C) 

Konduktivitas 
(Watt/m°C) 

Penurunan 
Termperatur 
Ruang (°C) 

2 48;46,5;34;32,5 0,0195 12,5 

3 52,5;51;32;30,5 0,0193 19 

Ketebalan 
Gaba-gaba 

(cm) 

Tingkat 
Kerapatan 

Kering 
(g/cm3) 

Tingkat 
Kerapatan 

Basah 
(g/cm3) 

Selisih 
Tingkat 

Kerapatan 
(g/cm3) 

Daya 
Serap 

Air (gr) 

2 0,267 0,594 0,327 1,172 

3  0,381 0,623 0,242 0,891 
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