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ABSTRAKSI

Studi  lapangan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  biaya dan
waktu pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding antara pekerjaan pasangan
dinding yang menggunakan material blok hebel dengan pekerjaan pasangan
dinding yang menggunakan material bata merah. Obyek studi lapangan ini adalah
proyek pembangunan kantor PT. Aero Prima 3 Lantai di Boyolali. Metode
pendekatan yang digunakan dalam studi lapangan adalah metode penelitian
survei. Untuk mendapatkan data yang akurat dapat dilakukan dengan cara
observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi dan melalui buku kepustakaan.
Hasil  dari  studi  lapangan  dan  pengamatan  diketahui:  (1)  Harga  bahan untuk
pasangan dinding blok hebel sebesar Rp. Rp. 98.138,-.m2, dan untuk dinding  bata
merah  sebesar Rp. 75.744,-/m2;  (2) Upah  tenaga  kerja  yang diperlukan untuk
pasangan dinding blok hebel sebesar Rp. 31.996,-./m2, dan untuk dinding bata
merah sebesar Rp. 55.824,-/m2; (3) Harga satuan pekerjaan pasangan dinding blok
hebel sebesar Rp.130.135,-/m2, dan harga satuan pekerjaan pasangan dinding
dengan bata merah sebesar Rp. 131.568,-./m2. Setelah di analisis maka dapat
disimpulkan bahwa pasangan dinding menggunakan blok hebel lebih murah
dibandingkan pasangan dinding bata merah, adapun perbedaannya tidak terlalu
signifikan yaitu Rp. 1.433,- per-m2. Total biaya keseluruhan pekerjaan pasangan
dinding menggunakan blok hebel pada proyek yang menjadi objek studi adalah
Rp 403.608.458,- Sedangkan biaya keseluruhan pekerjaan pasangan dinding
menggunakan bata merah pada objek studi adalah Rp. 413.090.458,-. Setelah di
analisis maka dapat disimpulkan bahwa pasangan dinding menggunakan blok
hebel lebih murah dibandingkan pasangan dinding bata merah yaitu Rp.
9.481.866,-. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan
pasangan dinding menggunakan bata merah adalah 279 hari, sedangkan waktu
yang dibutuhkan pada pekerjaan pasangan dinding menggunakan Blok Hebel
adalah 172 hari. Sehingga pekerjaan pasangan dinding Blok Hebel lebih efisien
107 hari dibandingkan pasangan dinding bata merah. Bedasarkan  hasil  studi
lapangan  ini,  penulis  memberikan  saran  untuk menggunakan material blok
hebel sebagai  pasangan dinding  bangunan tinggi maupun rendah, dikarenakan
biaya yang  dikeluarkan  untuk pasangan  dinding blok hebel lebih murah dan
lebih efisien waktu.

Kata Kunci: perbandingan, biaya,waktu, blok hebel, bata merah.





PENDAHULUAN

Dinding adalah salah satu elemen non-struktur yang terdapat dalam suatu

bangunan gedung maupun rumah yang berfungsi sebagai penyetabil, pengikat

balok dan kolom, penyekat ruangan, pelindung dari pengaruh alam (iklim dan

cuaca). Material yang biasa digunakan dalam masyarakat untuk pasangan dinding

adalah bata merah, batako, beton, gypsum, bambu, multipleks dan lain

sebagainya. Namun bata merah merupakan material yang paling banyak

digunakan dalam pembangunan dengan alasan cukup kuat, efisien, ekonomis,

mudah didapat dan bahan dasar yang melimpah.

Bata merah sebagai bata konvensional adalah bata yang memiliki bahan

dasar berupa tanah liat (lempung), yang digunakan sebagai salah satu bahan

bangunan yang menjadi komponen utama dalam sebuah struktur bangunan,

terutama konstruksi dinding. Proses pembuatan bata merah biasanya dilakukan

secara tradisional (manual). Karena pembuatan bata yang manual, ukuran maupun

bentuk tekstur dari bata tersebut dapat beraneka ragam.

Namun perkembangan teknologi dalam bidang Teknik Sipil terus berjalan

seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kenyamanan yang sering harus

berbanding lurus dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaannya. Hal

ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat dewasa ini yang mengedepankan

kenyamanan terutama mengenai tempat tinggal mereka. Hal ini yang tidak

ditemukan dalam penggunaan bata merah sebagai material pasangan dinding

seiring perkembangan dunia konstruksi.

Teknologi terus dikembangkan untuk mencapai kebutuhan masyarakat akan

kenyamanan tersebut. Begitu pula dengan pekerjaan pasangan dinding, juga

mengalami perkembangan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk mencapai nilai kenyamanan. Atas latar

belakang inilah, diciptakannya Blok hebel yang mampu menjadikan kenyamanan

sebagai tujuan akhir dari pekerjaan berbanding lurus dengan efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan pekerjaannya.

Blok hebel adalah material yang menyerupai beton dan memiliki sifat kuat,

ringan, ekonomis, ukuran akurat, kedap suara, tahan lama, tahan panas dan api,



dan ramah lingkungan, yang diproduksi di pabrik menggunakan mesin. Blok hebel

ini dibuat agar dapat memperingan beban struktur dari sebuah bangunan

konstruksi, mempercepat pelaksanaan, serta meminimalisasi sisa material yang

terjadi pada saat proses pemasangan dinding berlangsung.

Ruang lingkup studi lapangan dalam Tugas Akhir ini adalah perbandingan

biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan dinding Blok hebel dengan pekerjaan

dinding bata merah pada Proyek pembangunan kantor PT. Aero Prima 3 lantai

yang berlokasi di Jln. Cendrawasih, DK. Panasaran  Baru, DS. Ngresep, Kec.

Ngemplak, Kab.Boyolali.

TINJAUAN PUSTAKA

Bata merah yang disini disebut juga dengan bata konvensional, memiliki

bahan dasar berupa tanah liat (lempung), yang digunakan sebagai salah satu bahan

bangunan yang menjadi komponen utama dalam sebuah struktur bangunan,

terutama konstruksi dinding. Proses pembuatan bata merah ini dapat dilakukan

secara tradisional (manual) atau secara mekanis di pabrik. Karena bata merah

dibuat secara manual, maka ukuran maupun bentuk tekstur dari bata tersebut

dapat beraneka ragam. (Anilaputri, 2009)

Menurut Bata Merah Sebagai Bahan Banguan SN-10, definisi bata adalah

“Suatu unsur bangunan, yang diperuntukkan pembuatan konstruksi bangunan dan

dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dibakar cukup

tinggi, hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air”. Bata pada

umumnya memiliki spesifikasi sebagai berikut :

Dimana:

a) Panjang (p) : 17 – 23 cm

b) Lebar (l) : 7 – 11 cm

c) Tebal (t) : 3 – 5 cm

d) Berat jenis kering (ρ) : 1500 kg/m3

e) Berat jenis normal (ρ) : 2000 kg/m3

f) Kuat tekan : 2,5 – 25 N/mm²

g) Konduktifitas termis : 0,380 W/mK



Blok hebel adalah material yang menyerupai beton dan memiliki sifat kuat,

ringan, ekonomis, ukuran akurat, kedap suara, tahan lama, tahan panas dan api,

dan ramah lingkungan, yang diproduksi di pabrik menggunakan mesin. Bata

ringan ini dibuat agar dapat memperingan beban struktur dari sebuah bangunan

konstruksi, mempercepat pelaksanaan, serta meminimalisasi sisa material yang

terjadi pada saat proses pemasangan dinding berlangsung.

Blok hebel merupakan Autoclaved Aerated Concrete (AAC) sebagai salah

satu alternatif solusi untuk Smart Building, yang terbuat dari bahan baku

berkualitas tinggi dengan standar Deutsche Industrie Norm (DIN) dan diproduksi

di Indonesia dengan teknologi Jerman. Sehingga harga lebih ekonomis

dibandingkan dengan produk sejenis. (www.hebel.co.id)

Blok hebel diproduksi dalam beberapa jenis produk:

a) Panjang : 600 mm

b) Tinggi : 200 mm

c) Tebal : (75; 100; 125; 150; 175; 200) mm

d) Berat jenis kering : 500 kg/m3

e) Berat jenis normal : 575 kg/m3

f) Kuat tekan : 4,0 N/mm2

g) Konduktifitas termis : 0,16 W/mK

LANDASAN TEORI

Produktivitas
secara umum, produktvitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara

hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan

yang dapat berupa manpower, material, perlengkapan, peralatan, modal, metode

dan desain kontruksi (input). (Boy, 1986)

Produktivitas adalah nisbah atau rasio antara hasil dari kegiatan dan segala

pengorbanan berupa biaya (cost) yang dikeluarkan untuk mewujudkan sebuah

hasil. (Kussriyanto, 1984)

Banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas sangat

dipengaruhi oleh faktor: knowledge, skills, abilities, attitudes, dan behaviours dari



para pekerja yang ada di dalam organisasi sehingga banyak program perbaikan

produktivitas meletakkan hal-hal tersebut sebagai asumsi-asumsi dasarnya.

(Gomes, 1995)

Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun pengukuran produktivitas tenaga kerja dapat diketahui dengan

beberapa metode sebagai berikut:

1. Baseline productivity (Thomas, 2000)

Adanya gangguan yang terjadi dilapangan dapat berdampak turunnya

produktivitas tenaga kerja. Gangguan adalah peristiwa yang terjadi dilapangan

yang secara berlawanan mempengaruhi produktifitas tim kerja pada sebagian

besar hari kerja, misalnya: kekurangan material, kekurangan alat dan

perlengkapan, cuaca yang buruk dan lain sebagainya. Nilai produktivitas yang

terbaik dapat terjadi ketika tidak ada atau hanya ada sedikit gangguan yang

terjadi di lapangan. Nilai produktivitas yang terbaik ini disebut baseline

productivity.

Baseline productivity menunjukkan nilai produktivitas terbaik yang

dapat dicapai kontraktor dalam bagian dari suatu proyek karena tidak ada atau

hanya sedikit gangguan yang terjadi di lapangan. Baseline produktivity sangat

dipengaruhi oleh kerumitan item pekerjaan.

Langkah-langkah untuk mendapatkan nilai baseline productivity adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan banyaknya hari pengamatan yang merupakan 10% dari total

hari kerja.

2. Bila banyaknya hari pengamatan tidak dapat memenuhi 10% dari total hari

kerja, maka diambil minimal 5 hari pengamatan.

3. Dari keseluruhan hari kerja itu, diambil 5 volume harian yang terbesar.

4. Setelah 5 volume harian yang terbesar didapat, maka diambil juga 5 nilai

daily productivity tersebut merupakan baseline productivity.



2. Daily Productivity (Thomas, 2000)

Daily productivity merupakan produktivitas harian. Volume dari pekerjaan

yang dihasilkan pada hari itu dibagi dengan waktu pengerjaan yang dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Daily Quantity

Daily Work hours
Daily Produktivity = x 7 hours

Asumsi: 1 hari 7 jam kerja efektif.

METODE PENELITIAN

Konsep Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan desain penelitian deskriptif

komparatif, yaitu membandingkan biaya dan waktu antara pelaksanaan pekerjaan

dinding Blok hebel dengan bata merah. Kegiatan dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

a) Mengambil data tentang pelaksanaan pekerjaan dinding Blok hebel dari RAB

penawaran kontraktor yang ada dalam dokumen kontrak untuk mengambil data

volume pekerjaan pasangan dinding.

b) Mendata harga bahan, upah kerja yang digunakan di proyek.

c) Melakukan pengamatan pada proyek yang digunakan sebagai obyek studi

mengenai material-material yang digunakan pada pekerjaan pasangan dinding

Blok hebel untuk mencari harga bahan yang diperlukan.

d) Melakukan pengamatan mengenai produktifitas pekerja yang melaksanakan

pekerjaan pasangan dinding Blok hebel pada proyek yang digunakan sebagai

obyek studi untuk mencari upah tenaga kerja yang diperlukan.

e) Melakukan pengamatan pada proyek lain mengenai material-material yang

digunakan pada pekerjaan pasangan dinding bata merah untuk mencari harga

bahan yang diperlukan.

f) Melakukan pengamatan mengenai produktifitas pekerja yang melaksanakan

pekerjaan pasangan dinding bata merah pada proyek lain untuk mencari upah

tenaga kerja yang diperlukan.

g) Membandingkan hasil pengamatan studi lapangan mengenai biaya dan waktu



pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding Blok hebel dengan pasangan dinding

bata merah.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penyusunan proyek akhir ini adalah pelaksanaan

pekerjaan pasangan dinding pada Proyek pembangunan kantor PT. Aero Prima 3

lantai yang berlokasi di Jln. Cendrawasih, DK. Panasaran  Baru, DS. Ngresep,

Kec. Ngemplak, Kab.Boyolali.

Instrumen Penelitian

1. Wawancara

Instrumen ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan

disamping data-data yang telah diperoleh dari Kontraktor. Wawancara

dilakukan kepada pelaksana, tukang dan para pekerja di lokasi proyek.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung atas semua aktifitas

pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding Blok hebel di proyek. Pada saat

pengamatan peneliti mencatat semua hal-hal yang dianggap penting. Catatan

yang didapat kemudian dituangkan dalam data-data untuk kemudian dikaji dan

dianalisis. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data tentang

volume pekerjaan, harga bahan, upah pekerja dan sewa alat untuk pelaksanaan

pekerjaan dinding. Data kemudian dibandingkan dengan perhitungan biaya

pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata merah menurut

pengamatan dan perhitungan penulis pada proyek lain.

3. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan dilakukan dengan mencari rujukan dari bahan

kepustakaan sebagai pembanding antara pengamatan lapangan dan teori yang

telah ada dalam bahan kepustakaan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap:

1. Tahap Pertama

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara, yaitu



memperoleh data RAB penawaran dari kontraktor yang meliputi volume

pekerjaan, harga bahan, upah kerja dan harga satuan pekerjaan.

2. Tahap Kedua

Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara, yaitu data

tentang besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan dinding Blok hebel di proyek,

yang meliputi volume pekerjaan, harga bahan, upah kerja, dan harga satuan

pekerjaan yang dilaksanakan di proyek.

3. Tahap Ketiga

Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Data diperoleh

dari Proyek Pembangunan Ruko 3 Lantai, dijalan Ahmad Yani, Pabelan,

Kartasura tentang produktifitas pekerja pada pekerjaan pasangan dinding bata

merah.

Analisis Data

Kegiatan analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah

diperoleh dengan cara mendiskripsikan dan dengan mentabulasikan data jika

terdapat data yang harus ditabelkan.

Pembahasan

Dari uraian analisis data, langkah selanjutnya adalah melakukan

pembahasan terhadap data yang diperoleh. Perbandingan disini adalah

membandingkan perhitungan biaya dan waktu pelaksaan pekerjaan pasangan

dinding Blok hebel pada proyek yang digunakan sebagai obyek studi dengan

pekerjaan pasangan dinding bata merah pada proyek lain yang diketahui setelah

pekerjaan dilaksanakan.

Menarik Kesimpulan

Setelah data selesai dianalisis dan kemudian dilakukan pembahasan maka

dapat ditarik kesimpulan dan menginterpretasikan hasilnya, yang mana

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembaca.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding dengan Blok Hebel

1. Menghitung Biaya Bahan

a. Analisis pekerjaan pemasangan dinding Blok hebel berikut spesi, diuraikan

sebagai berikut:

1) Mencari harga 1 buah Blok Hebel

1 m3 =1.000.000 cm3 , dimensi 1 buah Blok Hebel = 60 cm x 20 cm x 10

cm, harga 1 m3 Blok Hebel = Rp.800.000,-.

Sehingga dalam 1 m3 blok hebel = 1.000.000 cm3 / (60 cm x 20 cm x

10cm) = 83,33 buah. Maka harga 1 buah Blok hebel adalah :

Rp.800.000,- / 83,33 = Rp. 9.600,-

2) Dalam 1 m2 blok hebel = 10.000 / ( 60 x 20 ) = 8,33 buah. Maka harga

material Blok hebel dengan ketebalan 10 cm per m2 :

8,33 x @ Rp. 9.600,- = Rp. 80.000,-

3) Spesi untuk pasangan dinding Blok hebel menggunakan thin bed  mortar

tipe PM-100, sebagai perekat khusus untuk bata ringan. Harga thin bed

mortar tersebut  adalah Rp.74.000,- per sack  (40  kg). Menurut

spesifikasinya, jumlah pemakaian PM-100 per-m2 adalah 3,15 kg. Maka

harga thin bed  mortar yang dibutuhkan  per-m2 adalah : 3,15/40 x Rp.

74.000,- = Rp. 5.828.

Sehingga harga satuan material per-m2 untuk pekerjaan pasangan Blok

hebel, adalah sebesar Rp.80.000,- + Rp.5.828 = Rp.85.828,-.

b. Analisis pekerjaan plesteran dinding Blok hebel, diuraikan sebagai berikut:

Plesteran untuk pasangan Blok hebel menggunakan ready  mix plaster

tipe PM-200, sebagai perekat  khusus  untuk  bata  ringan. Harga ready  mix

plaster tersebut adalah Rp.41.000,- per sack (40 kg). Menurut

spesifikasinya, jumlah pemakaian PM-200 per-m2 adalah 8 kg. Maka harga

ready mix plaster yang dibutuhkan per-m2 adalah : 8/40 x Rp.41.000,- =

Rp.8.200,-

Sehingga harga satuan per-m2 untuk pekerjaan plesteran Blok hebel

PM-200, adalah sebesar Rp.8.200,-.



c. Analisis pekerjaan acian Blok hebel diuraikan sebagai berikut:

Acian untuk pasangan Blok hebel menggunakan fine  coat tipe PM-300,

sebagai perekat khusus untuk Blok hebel. Harga fine coat tersebut adalah

Rp.74.000,- per-sack (40 kg). Menurut spesifikasinya jumlah  pemakaian

PM-300 per-m2 adalah 2.22 kg. Maka harga fine coat yang dibutuhkan per

m2 adalah : 2,22/40 x Rp. 74.000,- = Rp. 4.111,-

Sehingga harga satuan per-m2 untuk pekerjaan  acian dinding bata

merah, adalah sebesar = Rp. 4.111,-

Total harga satuan per-m2 untuk pekerjaan pemasangan dinding  bata

ringan, berikut plesteran dan acian, adalah sebagai berikut : Rp.85.828,- +

Rp. 8.200,- + Rp. 4.111,- = Rp. 98.138,-

2. Menghitung Upah Tenaga Kerja

Perhitungan real cost upah tenaga kerja pada pengamatan dibagi menjadi

empat tahapan, yaitu mencari komposisi satu tim pekerja pasangan dinding,

mencari upah pekerja satu tim pekerja pasangan dinding, mencari nilai tim/hari

untuk 1 m2 pekerjaan pasangan dinding dan menghitung upah tenaga kerja.

1. Komposisi satu tim pekerja pasangan dinding

Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan pasangan dinding Blok hebel antara

lain:

a) Mandor

1 mandor mengendalikan 20 pembantu tukang, maka untuk 2 pembantu

tukang = 2/20 = 0.1 OH

b) Kepala tukang batu

1 kepala tukang mengendalikan 20 tukang batu, maka untuk 3 tukang

batu = 3/20 = 0.15 OH

c) Tukang batu = 3 OH

d) Pembantu Tukang = 2 OH

2. Upah Satu Tim Pekerja Pasangan Dinding

Upah satu tim tenaga kerja yang diperlukan untuk pekerjaan pasangan

dinding dengan Blok hebel adalah:



a) 0,1 Mandor @ Rp. 85.000,- = Rp 8.500,-

b) 0,15 Kepala tukang batu @ Rp. 65.000,- = Rp.   9.750,-

c) 3 Tukang batu @ Rp. 45.000,- = Rp. 135.000,-

d) 4 Pembantu tukang @ Rp. 30.000,- = Rp. 60.000,- +

= Rp. 213.250,-

3. Mencari Nilai tim/hari untuk 1 m2 pekerjaan pasangan dinding, plesteran,

dan acian dilakukan dengan cara pengamatan produktifitas kerja pekerja

yang terlibat dalam pekerjaan pasangan dinding Blok hebel dalam waktu

lima hari yang kemudian diambil rata-rata produktifitas perharinya.

Sampel diambil pada proyek yang menjadi obyek studi dengan pekerja

yang sama selama lima hari, yaitu satu tim pekerja pasangan dinding yang

terdiri dari 3 tukang dan 2 pembantu tukang, yang rata-rata memiliki

pengalaman kerja 15 tahun di bidangnya.

Adapun rata-rata produktifitas tenaga kerja untuk pekerjaan pasangan,

plesteran, dan acian Blok hebel dengan anggota tim 3 tukang 2 pembantu

antara lain :

a.Pasangan Blok hebel = (20.62+20.16+19.22+19.32+19.74) m2

5
= 19.81 m2

1 m2/19.81 m2 = 0,050

b.Plesteran = (14.91+14.84+24.57+15.61+15.33) m2

5
= 15.19 m2

1 m2/15.19 m2 = 0,066

c.Acian = (25.13+25.31+ 24.57+24.99+25.13) m2

5
= 25.03 m2

1 m2/25.03 m2 = 0,040
4. Upah Tenaga Kerja

Upah tenaga kerja untuk 1 m2 pekerjaan pasangan, plesteran, dan acian

Blok hebel didapatkan dengan mengkalikan upah satu tim pekerja



pasangan dinding dengan nilai tim/hari yang didapatkan:

Pasangan Blok hebel = Rp.204.750,- x 0,050 = Rp.10.336,-

Plesteran = Rp.204.750,- x 0,066 = Rp. 13.479,-

Acian = Rp.204.750,- x 0,040 = Rp. 8.182,- +

= Rp. 31.996,-
Jadi untuk pekerjaan pasangan, plesteran, dan acian Blok hebel 1 m2

adalah senilai Rp.31.996,- tim/hari

3. Rekap Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding dengan Blok Hebel

Total biaya pekerjaan 1 m2 pasangan Blok hebel dengan tebal ½ bata,

dengan menggunakan spesi Prime Mortar (PM-100, PM-200, PM-300) 40

kg/zak adalah:

a) Harga bahan = Rp.98.138,-

b) Upah tenaga kerja = Rp.31.996,- +

= Rp.130.135,-

Jadi untuk pekerjaan pekerjaan 1 m2 pasangan Blok hebel adalah senilai

Rp.130.135,- Kemudian setelah diketahui harga satuan dari pekerjaan pasangan

dinding dengan bata merah maka selanjutnya dikalikan dengan volume

pekerjaan per bagian pekerjaan pasangan dinding pada proyek yang dijadikan

sebagai obyek studi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 1 dibawah ini:

Tabel 1 Rekapitulasi Harga Pekerjaan Pasangan Dinding Blok Hebel

No. Uraian Luas Dinding Harga Satuan Jumlah
1 Lantai 1 1815.20 m2 Rp 130,135.38 Rp  236,221,210

2 Lantai 2 587.50 m2 Rp 130,135.38 Rp    76,454,380

3 Lantai 3 689.37 m2 Rp 130,135.38 Rp    89,710,791

Jumlah Rp 402,386,381

4. Perhitungan Produktivitas Pemindahan Material Blok Hebel

Pemindahan material blok hebel merupakan bagian yang tak lepas dari

biaya dalam pekerjaan dinding, sehingga perlu adanya analisis secara teliti.

Pada proyek yang menjadi objek studi pemindahan material dilakukan oleh 2

orang pekerja, adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:



Tabel 2 Produktifitas 2 orang pekerja dalam pemindahan blok hebel

No Uraian
Blok Hebel Produktifitas Waktu Efektif

(buah) (buah/jam) (hari)
1 Lantai 1 1890 120 2
2 Lantai 2 612 60 1
3 Lantai 3 718 40 3

Total 3220 220 6

Setelah diketahui waktu yang dibutuhkan dalam pemindahan blok hebel

maka dikalikan dengan gaji perhari dari 2 orang pekerja sebagai berikut: 1

orang pekerja perhari dibayar Rp.30.000,- dan waktu yang dibutuhkan 6 hari

Jadi biaya yang dikeluarkan untuk 2 orang pekerja dalam pemindahan

material blok hebel adalah senilai:

Rp. 30.000,- x 2 orang x 6 hari,- = Rp. 376,210,-

5. Analisa Sponengan Pada Lantai 1, 2, dan 3

Sponengan atau tali air adalah batas antara kusen dan plesteran, bila lebar

kusen kurang dari lebar dinding maka batas antara kusen dan plesteran disebut

sponengan. Adapun luas pekerjaan sponengan diketahui dari mengamati

proyek yang menjadi obyek studi seperti pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Analisa pekerjaan sponengan 1Pc : 2Ps m'

Uraian Volume Harga satuan Jumlah harga

Lantai 1 212 Rp   3,000.00 Rp 634,500.00

Lantai 2 28 Rp   3,000.00 Rp   84,600.00

Lantai 3 42 Rp   3,000.00 Rp 126,900.00

Total Rp 846,000.00

Sehingga biaya keseluruhan dari pekerjaan dinding menggunakan blok
hebel adalah: Rp. 402,386,381,- + Rp. 376,210,- + Rp. 846,000.00 = Rp.
403,608,592,-

Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding dengan Bata Merah

1. Menghitung Biaya Bahan

a. Analisis pekerjaan pemasangan dinding bata merah berikut spesi, diuraikan

sebagai berikut:



1) Ukuran bata merah yang dipakai adalah 22 cm x 9,5 cm x 5 cm. Dalam

1 m2 terdapat 65,46 buah bata merah dengan spesi 1,5 cm dengan

perhitungan : 10.000/(22 + 1,5) x (5 + 1,5) = 65,46 buah.

2) Jumlah bata merah didapat 65,46 buah, namun pada perhitungan harga

material ini diambil 70 buah sebagai factor keamanan.   Harga bata

merah per buah adalah Rp. 450,-, maka dalam 1 m2 memerlukan biaya

sebesar : 70 x @ Rp.450,- = Rp. 31.499,-

3) Harga pasir adalah Rp. 160.000,- per  m3, dan harga  PC   adalah Rp.

1.175,- per-kg.  Spesi dengan perbandingan 1 PC : 3 PP. Dengan

mengambil koefisien dari Laporan Pendataan Harga Satuan, maka

dihasilkan spesifikasi sebagai berikut :

0,04 m3 Pasir x @ Rp.160.000,- = Rp. 6.400,-

14.37 PC x @ Rp.1.175,- = Rp. 16.885,- +

Jumlah = Rp. 23.285,-

Sehingga harga satuan material per-m2 untuk pekerjaan pasangan

dinding bata merah 1 PC : 3 PP, adalah sebesar :

Rp. 31.499,- + Rp. 23.283,- = Rp. 54.782,-

b. Analisis pekerjaan plesteran dinding bata merah, diuraikan sebagai berikut:

Harga pasir adalah Rp. 160.000,- per m3, dan harga PC adalah Rp.

1.175,- per-kg. Spesi dengan perbandingan 1 PC : 3 PP. Dengan

mengambil koefisien dari laporan pendataan harga satuan, maka

dihasilkan spesifikasi sebagai berikut :

0,031 m3  Pasir x @ Rp.160.000,- = Rp. 4.960,-

10,368 PC x @ Rp.1.175,- = Rp. 12.183,- +

Jumlah = Rp. 17.143,-

Sehingga harga satuan per-m2 untuk pekerjaan plesteran dinding bata

merah 1 PC : 3 PP, adalah sebesar Rp. 17.143,-

c. Analisis pekerjaan acian dinding bata merah, diuraikan sebagai berikut:

Harga PC  adalah Rp. 1.175,- per-kg. Dengan mengambil koefisien

dari laporan pendataan harga satuan, maka dihasilkan spesifikasi sebagai

berikut : 3,25 PC x @ Rp.1.175,- = Rp. 3.819,-



Sehingga harga satuan per-m2 untuk pekerjaan acian dinding bata merah,

adalah sebesar Rp. 3.819,-

Total harga satuan material per-m2 untuk pekerjaan pemasangan

dinding bata merah, berikut plesteran dan acian, adalah sebagai berikut :

Rp. 54.782,- + Rp. 17.143 + Rp. 3.819,- = Rp. 75.744,-

2. Menghitung Upah Tenaga Kerja

Perhitungan real cost upah tenaga kerja pada pengamatan dibagi

menjadi empat tahapan, yaitu mencari komposisi satu tim pekerja pasangan

dinding, mencari upah pekerja satu tim pekerja pasangan dinding, mencari

nilai tim/hari untuk 1 m2 pekerjaan pemasangan dinding dan menghitung

upah tenaga kerja.

1. Komposisi satu tim pekerja pasangan dinding

Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan pasangan dingding bata merah

antara lain:

a) Mandor

1 mandor mengendalikan 20 pembantu tukang,

Maka untuk 2 pembantu tukang = 2/20 = 0.1 OH

b) Kepala tukang batu

1 kepala tukang mengendalikan 10 tukang batu,

Maka untuk 1 tukang batu = 3/10 = 0.15 OH

c) Tukang batu = 3 OH

d) Pembantu tukang = 2 OH

2. Upah Satu Tim Pekerja Pasangan Dinding

Upah satu tim tenaga kerja yang diperlukan untuk pekerjaan pasangan

dinding bata merah adalah:

a) 0,1 Mandor @ Rp. 50.000,- = Rp. 5.000,-

b) 0,15 Kepala tukang batu @ Rp. 45.000,- = Rp. 6.750,-

c) 3 Tukang batu @ Rp. 37.500,- = Rp. 111.000,-

d) 2 Pembantu tukang @ Rp. 30.000,- = Rp. 62.000,-+

Jumlah = Rp. 184.750,-



3. Mencari Nilai tim/hari untuk 1 m2 pekerjaan pasangan dinding, plesteran,

dan acian dilakukan dengan cara pengamatan produktifitas kerja pekerja

yang terlibat dalam pekerjaan pasangan dinding bata merah dalam waktu

lima hari yang kemudian diambil rata-rata produktifitas perharinya.

Sampel diambil pada proyek lain dengan pekerja yang sama selama lima

hari, yaitu satu tim pekerja pasangan dinding yang terdiri dari 3 tukang

dan 2 pembantu tukang, yang rata-rata memiliki pengalaman kerja 20

tahun di bidangnya.

Adapun rata-rata produktifitas tenaga kerja untuk pekerjaan

pasangan, plesteran, dan acian bata merah dengan anggota tim 3 tukang 2

pembantu antara lain :

a.Pasangan Blok hebel = (7.98+7.79+ 7.77+7.79+7.92) m2

5

= 7.85 m2.
1m2/7.85 m2 = 0,127

b.Plesteran = (9.78+9.27+ 8.97+9.27+9.36) m2

5

= 9.33 m2.
1m2/9.33 m2 = 0.107

c.Acian = (15.36+14.73+ 14.79+14.52+14.61)
5

= 14.802 m2.
1m2/14.802 m2 = 0,068

4. Upah Tenaga Kerja

Upah tenaga kerja untuk 1 m2 pekerjaan pasangan, plesteran,

dan acian bata merah didapatkan dengan mengkalikan upah satu tim

pekerja pasangan dinding dengan nilai tim/hari yang didapatkan:

Pasangan bata merah = Rp.184.750,- x 0,127 = Rp.23.541,-

Plesteran = Rp.184.750,- x 0,107 = Rp.19.801,-

Acian = Rp.184.750,- x 0,068 = Rp.12.182,-+

Jumlah = Rp.55.824,-

Jadi untuk pekerjaan pasangan, plesteran, dan acian bata merah 1 m2

adalah senilai Rp.55.824,-



3. Rekap Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding dengan Bata Merah

Total biaya pekerjaan 1 m2 pasangan bata merah dengan tebal ½ bata,

dengan perbandingan spesi 1 PC : 3 pasir adalah:

a) Harga bahan = Rp. 75.744,-

b) Upah tenaga kerja = Rp. 55.824,- +

Jumlah = Rp.131.568,-

Jadi untuk pekerjaan pekerjaan 1 m2 pasangan bata merah adalah senilai

Rp.131.568,- Kemudian setelah diketahui harga satuan dari pekerjaan

pasangan dinding dengan bata merah maka selanjutnya dikalikan dengan

volume pekerjaan per bagian pekerjaan pasangan dinding pada proyek yang

dijadikan sebagai obyek studi. Adapun perhitungan produktifitas pada proyek

yang menjadi obyek penelitian dapat di lihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4 Rekapitulasi Harga Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah

No. Uraian Luas Dinding Harga Satuan Jumlah

1 Lantai 1 1832.67 m2 Rp 131,568.47 Rp  241,121,307

2 Lantai 2 589.51 m2 Rp 131,568.47 Rp    77,561,559

3 Lantai 3 703.81 m2 Rp 131,568.47 Rp    92,599,124

Jumlah Rp 411,281,991

4. Perhitungan Produktivitas Pemindahan Material Bata  Merah

Pemindahan material bata merah merupakan bagian yang tak lepas dari

biaya dalam pekerjaan dinding, sehingga perlu adanya analisis secara teliti.

Pada proyek yang menjadi objek studi pemindahan material dilakukan oleh 2

orang pekerja, adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5 Produktifitas 2 orang pekerja dalam pemindahan bata merah

No Uraian
Bata Merah Produktifitas Waktu Efektif

(buah) (buah/jam) (hari)
a d=bxc e=axd

1 Lantai 1 19243 600 5
2 Lantai 2 6190 200 4
3 Lantai 3 7390 150 7

Total 32823 950 16



Setelah diketahui waktu yang dibutuhkan dalam pemindahan bata merah

maka dikalikan dengan gaji perhari dari 2 orang pekerja sebagai berikut: 1

orang pekerja perhari dibayar Rp.31.000,- dan waktu yang dibutuhkan 16 hari

Jadi biaya yang dikeluarkan untuk 2 orang pekerja dalam pemindahan

material bata merah adalah senilai:

Rp. 31.000,- x 2 orang x 16 hari,- = Rp 962,467,-

5. Analisa Sponengan Pada Lantai 1, 2, dan 3

Sponengan adalah batas antara kusen dan plesteran, bila lebar kusen

kurang dari lebar dinding maka batas antara kusen dan plesteran disebut

sponengan. Adapun luas pekerjaan sponengan diketahui dari mengamati

proyek yang menjadi obyek studi seperti pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6 Analisa Pekerjaan Sponengan 1Pc : 2Ps m'

Uraian Volume Harga satuan Jumlah harga

Lantai 1 212 Rp   3,000.00 Rp 634,500.00

Lantai 2 28 Rp   3,000.00 Rp   84,600.00

Lantai 3 42 Rp   3,000.00 Rp 126,900.00

Total Rp 846,000.00

Sehingga biaya keseluruhan dari pekerjaan dinding menggunakan bata

merah adalah: Rp.411.281,991,- + Rp.962.467,- + Rp.846,000.00,- = Rp

413,090,458

6. Analisis Perbandingan Biaya dan Waktu Blok Hebel dengan Bata Merah

Adapun hasil perhitungan dari perbandingan Biaya dan Waktu Blok

Hebel dengan Bata Merah adalah sebagai berikut:

No Uraian
Biaya (Rp) Waktu (hari)

Blok Hebel Bata Merah Blok Hebel Bata Merah
1 Lantai 1 236,221,210 241,121,307 91 122
2 Lantai 2 76,454,380 77,561,559 29 59
3 Lantai 3 89,710,791 92,599,124 34 70
4 Pemindahan 376,210 962,467 6 16

5 Sponengan 846,000 846,000 11 11
Total 403,608,705 413,090,458 172 279



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa perhitungan pada Bab V dan perbandingannya, maka

dapat diambil kesimpulan mengenai perbandingan pekerjaan pasangan dinding

dengan menggunakan material Blok hebel dan pasangan dinding dengan

menggunakan material  bata merah, sebagai berikut:

1. Biaya bahan yang diperlukan untuk 1 m2 pasangan dinding menggunakan

Blok hebel adalah sebesar Rp. 98.138,-.

2. Biaya bahan yang diperlukan untuk 1 m2 pasangan dinding menggunakan

bata merah adalah sebesar Rp. 75.744,-

3. Biaya upah tenaga kerja yang diperlukan untuk 1 m2 pasangan dinding

menggunakan Blok hebel adalah sebesar Rp. 31.996,-.

4. Biaya upah tenaga kerja yang diperlukan untuk 1 m2 pasangan dinding

menggunakan  bata merah adalah sebesar Rp. 55.824,-

5. Biaya pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding menggunakan material Blok

hebel berdasarkan pengamatan  per m2 adalah sebesar Rp. 130.135,-

6. Biaya pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding menggunakan material  bata

merah berdasarkan pengamatan adalah per-m2 adalah sebesar

Rp. 131,568.47,-

7. Setelah di analisis maka dapat disimpulkan bahwa pasangan dinding

menggunakan blok hebel lebih murah dibandingkan pasangan dinding bata

merah, adapun perbedaannya tidak terlalu signifikan yaitu Rp. 1.433,- per-m2.

8. Total biaya keseluruhan pekerjaan pasangan dinding menggunakan blok hebel

adalah Rp  403.608.458,-

9. Sedangkan biaya keseluruhan pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata

merah adalah Rp  413.090.458,-

10. Setelah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa pasangan dinding

menggunakan blok hebel lebih murah dibandingkan pasangan dinding bata

merah, adapun perbedaannya yaitu Rp 9.481.866,-

11. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan pasangan dinding

menggunakan bata merah adalah 279 hari, sedangkan waktu yang dibutuhkan



pada pekerjaan pasangan dinding menggunakan Blok Hebel adalah 172 hari.

Sehingga pekerjaan pasangan dinding Blok Hebel lebih efisien 107 hari

dibandingkan pasangan dinding bata merah.

B. Saran

Blok hebel memiliki sifat ringan dan biaya pekerjaan lebih murah jika

di bandingkan dengan pasangan bata merah, sedangkan bata merah memiliki

sifat berat dan biaya lebih mahal dibandingkan dengan Blok hebel. Untuk

proyek pembangunan bangunan rendah maupun pembangunan bangunan

tinggi disarankan untuk memakai material Blok hebel sebagai pasangan

dinding, karena sifatnya yang ringan dapat mengurangi beban dinding yang

membebani konstuksi gedung sehingga dapat mengurangi biaya yang

dikeluarkan untuk struktur bangunan seperti kolom, balok, dan pondasi.
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