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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bata Merah

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 :

Gambar 2.1 Bata konvensional

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

Menurut Rudi Dewanto dalam sebuah website menjelaskan bahwa bata

merah mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain:
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a) Kelebihan

1) Merupakan bahan tahan panas dan dapat menjadi perlindungan terhadap

api/kebakaran.

2) Tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang bata.

3) Ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan untuk jumlah

kecil atau membentuk bidang-bidang yang kecil.

4) Murah dan mudah ditemukan.

b) Kekurangan

1) Dapat menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada

musim dingin, menjadikan suhu ruangan tidak dapat terkondisikan atau

tidak stabil.

2) Waktu pemasangan lebih lama dibandingkan bahan dinding lainnya.

3) Tidak tahan terhadap perubahan suhu yang besar, sehingga sering

mengakibatkan retak-retak rambut pada plesteran.

4) Bata merah menimbulkan beban yang cukup besar pada struktur

bangunan.

5) Sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi sehingga dibutuhkan

plesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang rata.

6) Kualitas yang beragam dan ukuran yang jarang sama membuat sisa

material dapat lebih banyak.

2.1.1.Adukan (mortar)

Adukan (mortar) adalah suatu bagian pasangan batu yang setara

dengan satuan pasangan batu itu sendiri. Adukan berfungsi untuk

membantali satuan pasangan-nya, yang memberi pasangan batu itu

dukungan penuh satu sama lain meskipun permukaannya tidak

beraturan. Adukan memberi perapatan antara satuan-satuannya untuk

mencegah masuknya air dan angin, adukan merekatkan satuan-satuan

tersebut satu sama lain untuk mengikatnya menjadi satuan struktural

monolitik dan tanpa bisa dihindari, adukan penting untuk penampilan

dinding pasangan batu jadi. (Allen, 2002).
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2.1.2.Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Merah

Semen sebagai bahan pengikat dalam pembuatan aduk dan beton

secara langsung dapat mempengaruhi nilai teknis dan ekonomis dari

bangunan sehubungan dengan kualitas, harga dan proporsi campuran

yang digunakan. Pada pekerjaan pasangan bata dan plesteran dinding,

jenis-jenis semen yang digunakan harus mempunyai karakteristik

tertentu dan memenuhi spesifikasi sesuai dengan fungsinya antara lain

mudah dikerjakan, panas hidrasi rendah dan tidak terjadi retak. Fungsi

adukan dalam pasangan bata antara lain sebagai pengikat antara bata

yang satu dengan yang lain, disamping dapat menghilangkan deviasi

dari permukaanbatanya untuk menyalurkan beban. Sedangkan fungsi

adukan dalam plesteran untuk meratakan permukaan dinding dan

melindunginya dari pengaruh cuaca. (Randing, 1985)

2.1.2.1. Bahan dan Peralatan

Alat-alat yang digunakan pada pekerjaan persiapan

pemasangan dinding dengan material bata merah yaitu: (1)

Bak/drum perendam bata, (2) Bak/drum penampung air, (3)

Saringan pasir (dari anyaman kawat), (4) Kotak penakar

bahan, (5) Alat pengangkut bahan (kereta dorong).

Gambar 2.2 Saringan

Alat-alat untuk pengadukan mortar antara lain: (1)

Sekop pengaduk, (2) Wadah/kotak pengaduk manual, atau (3)

Mesin pengaduk, (4) Cangkul pengaduk.
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Gambar 2.3 Concrete mixer

Alat-alat untuk pekerjaan pemasangan bata merah

adalah: (1) Alat pengangkut adukan (kotak, ember, kereta

dorong); (2) Wadah adukan, (3) Sendok aduk, (4) Palu

pemotong bata, (5) Profil kayu, (6) Penarik benang kayu/pelat

logam, (7) Mistar kontrol, (8) Penyipat datar (water pass); (9)

Unting- unting; (10) Penahan lendutan dari logam.

Adapun bahan-bahan yang digunakan pada pekerjaan

pemasangan dinding bata merah yaitu: (1) Adukan, adalah

suatu campuran dari bahan pengikat, bahan pengisi dan air.

Bahan pengikat yang biasa dipakai adalah semen, kapur

bangunan atau campuran dari keduanya, sedangkan bahan

pengisi adalah pasir, (2) Pasangan bata merah adalah suatu

pasangan yang terdiri dari bahan pengikat (adukan) dan bahan

pengisi.

2.1.2.2. Pelaksanaan Pekerjaan

Menurut Khedanta dalam sebuah website menjelaskan

tentang pelaksanaan pekerjaan dinding bata merah antara lain :

a) Chek posisi penempatan dinding yang akan dikerjakan dan

chek kondisi pondasi penempatan dinding apakah sudah

dalam kondisi baik.
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b) Kondisi pondasi/ Sloof harus bersih dan mempunyai alur

pengikatan antara Sloof ke pasangan bata. Jika terdapat

kotoran atau lumpur pada Sloof harus dibersihkan supaya

pengikatan dinding dengan Sloof terikat dengan baik.

Demikian juga halnya pada kolom harus dipastikan tersedia

angkur untuk pengikatan ke dinding (biasanya angkur

menggunakan besi 10 mm yang ditanamkan ke kolom

sewaktu pengecoran dan muncul dengan panjang antara 15

– 20 cm).

c) Jika kondisi Sloof dan kolom sudah baik, kemudian lakukan

pembuatan garis benang pada bagian dinding yang akan

dipasangkan. Untuk garis lurus secara horizontal dilakukan

pembuatan benang pada salah satu sisi bagian pinggir bata

yang akan dipasang, dilakukan dengan penarikan benang

dari ujung ke ujung dinding. Untuk ketegakan dibuat garis

tegak lurus secara vertikal terhadap benang horizontal yang

sudah dibuat, pembuatan garis vertikal dapat dibuat pada

kolom yang ada ataupun pembuatan mal bantu dikedua

ujung dinding yang akan dipasangkan.

d) Jika benang horisontal pada pemasangan awal sudah

terpasang. lalu mulai memasang bata pada kedua ujung

bagian dinding yang akan dipasangkan, kemudian

dilanjutkan mulai satu demi satu hingga tercapai

sambungan dari ujung keujung. Lakukan pengecekan

leveling diatas batu bata yang sudah terpasang dan

pastikan semua pasangan bata semuanya dalam keadan

rata. Jika sudah rata maka ini adalah menjadi panduan untuk

memasang ketingkatt berikutnya. Harus dipasikan ketebal

mortar harus tetap sama dan demikian juga pengisian

mortar antar bata harus sama.
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e) Jika saat pemasangan terdapat perbedaan ketinggian bata,

maka untuk mendapatkan kerataan dapat dilakukan dengan

memukul ujung bata dengan pelan sampai bata tetap rata,

pemukulan dapat dilakukan dengan kondisi adukan masih

dalam keadaan basah. Jika adukan/mortar sudah kering

maka mortar harus diambil dan diganti dengan

adukan/mortar baru.

f) Jika bata sudah dipasangkan dalam beberapa rangkaian,

kadang adukan/mortar ada yang berlebih atau sampai

meleleh hingga keluar dari sisi pinggir pasangan, jika itu

terjadi adukan berlebih harus segera di ratakan dengan

menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata ,

jangan biarkan sempat mengering karena hal ini sangat

mempengarui kerapian dan kerataan dinding saat

pelaksanaan plesteran.

g) Setelah mendapatkan beberapa tingkatan pasangan bata

yang sudah dipasangkan yang telah terhubung dari ujung

keujung bagian dinding yang dipasangkan, kemudian tarik

garis horizontal dari ujung keujung pada garis vertical yang

dibuat untuk mendapatkan ketegakan dinding. Pemasangan

benang horizontal dapat dilakuakan setiap 50 cm . Pastikan

pekerja tetap memasangkan dalam 1 garis lurus sesuai

denga benang yang dipasangkan sehingga didapatkan

ketegakan dinding yang baik dan kondisi pasangan tetap

rapi sampai posisi atas.

2.1.2.3. Pekerjaan Perawatan

Selama masa pelaksanaan, dinding harus dijaga dari

pengaruh sinar matahari langsung dan dijaga agar tetap dalam

kondisi lembab terutama pada lapisan akhir selama minimal

3 x 24 jam. (PT. Cipta Mortar Utama, 2010)
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2.1.3.Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya suatu bangunan atau proyek adalah

perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah,

serta biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan

atau proyek. Anggaran biaya merupakan harga dari bahan bangunan

yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran

biaya pada bangunan yang sama akan berbeda- beda di masing- masing

daerah, disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga

kerja.(Vofi Fitriana, 2010)

Penyusunan anggaran biaya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a) Anggaran Biaya Kasar

Sebagai Pedoman dalam menyusun anggaran biaya kasar digunakan

harga satuan tiap meter persegi (m2). Anggaran kasar dipakai

sebagai pedoman terhadap anggaran biaya yang dihitung secara

teliti.

b) Anggaran Biaya Teliti

Anggaran biaya teliti adalah anggaran biaya bangunan atau proyek

yang dihitung dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan dan

syarat-syarat penyusunan anggaran biaya.

2.2 Blok hebel

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
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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

Gambar 2.4 Blok hebel

Tabel 2.1 Dimensi Kemasan (palet) dalam p x l (m)= 1,0 x 1,2

Tebal Mm 75 100 125 150 175 200

Volume (p.l.t) m3 2,07 2,04 2,10 1,98 2,10 2,16

Jumahl blok (p.l.t) Blok 230 170 140 110 100 90

Luas dinding (m3) m2 13,33 10,00 8,00 6,67 5,71 5,00

Berat/palet (inc) Kg 1.21 1.2 1.23 1.16 1.23 1.27

Isi (m3) Blok 111 83 66 55 47 41

Tinggi kemasan

(termasuk palet)
Blok 1,86 1,83 1,88 1,78 1,88 1,93

(Sumber : Katalog hebel)
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Menurut Rudi Dewanto dalam sebuah website menjelaskan bahwa Blok hebel

mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain:

a. Kelebihan blok hebel

1. Memiliki ukuran dan kualitas yang seragam sehingga dapat

menghasilkan dinding yang rapi.

2. Penggunaan siar yang tipis sehingga menghemat penggunaan perekat.

3. Lebih ringan dari pada bata biasa sehingga memperkecil beban

struktur.

4. Pengangkutannya lebih mudah dilakukan.

5. Pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian bata biasa.

6. Kedap air, sehingga kecil kemungkinan terjadinya rembesan air.

7. Mempunyai kekedapan suara yang baik.

8. Kuat tekan yang tinggi.

9. Mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi.

10. Tidak diperlukan Spasi yang tebal, umumnya ditentukan hanya 2,5

mm saja. Hal itu terlihat pada gambar 2.5 dibawah ini.

Gambar 2.5 Spasi Hebel

b. Kekurangan blok hebel

1. Karena ukurannya yang besar, untuk ukuran tanggung, membuang sisa

cukup banyak.

2. Perekatnya khusus. Umumnya adalah semen instan, yang saat ini sudah

tersedia di lapangan.
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3. Diperlukan keahlian khusus untuk memasangnya, karena jika tidak

dampaknya sangat kelihatan.

4. Jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar kering dibutuhkan

waktu yang lebih lama dari bata biasa. Kalau tetap dipaksakan diplester

sebelum kering maka akan timbul bercak kuning pada plesterannya.

5. Harga relatif lebih mahal daripada bata merah.

6. Agak susah mendapatkannya. Hanya toko material besar yang menjual

bata ringan ini dan penjualannya pun dalam volume besar.

2.2.1. Prime Mortar

Prime mortar adalah campuran (pre-mixed) pasir, semen dan

bahan aditif lain yang dilakukan di pabrik dengan formula khusus untuk

setiap aplikasi sehingga menjamin kepastian mutu. Prime mortar

merupakan produk inovatif berupa semen instan yang diformulasikan

dan diproduksi dengan menggunakan teknologi Jerman sehingga

menjamin kepastian mutu. Pemakaiannya sangat praktis hanya

memerlukan air bersih kemudian diaduk dan siap dipakai

(www.primemortar.com)

Beberapa keunggulan dari mortar adalah: (1) Mudah digunakan

dan siap pakai, cukup dengan tambahan air, (2) Campuran yang lebih

homogen antara semen, pasir silika, filler dan aditif, (3) Mencegah

retak rambut pada dinding.

Mortar yang digunakan sebagai perekat Blok hebel adalah Prime

Mortar (PM-100, PM-200,dan PM-300). PM-100 adalah semen instan

yang digunakan sebagai perekat untuk pekerjaan pemasangan bata

ringan AAC (Autoclaved Aerated Concrete) pada dinding luar dan

dalam dengan ketebalan 2-3 mm, dapat menyelesaikan luas dinding 15

m2/hari/orang, dan dapat mencapai ketinggian hingga 3 m/hari.

Pemakaian PM-100 pada blok hebel permeter persegi dapat dilihat pada

table dibawah ini:
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Table 2.2 Jumlah pemakaian PM-100 dengan roskam bergerigi

6 mm x 6 mm

Tebal blok (mm) 75 100 125 150 175 200

Pemakaian untu blok

(kg/m2)
2,4 3,15 4 4,8 5,6 6,4

Pemakaian untuk jumbo blok

(kg/m2)
1,7 2,25 3 3,4 4 4,6

(Sumber : Katalog hebel)

PM-200 adalah semen instan yang digunakan sebagai plesteran

pada permukaan dinding ACC, panel dalam dan luar tanpa perlu diaci

dan dapat dicat langsung dengan jumlah pemakaian ± 5 m2 / 40 kg

dengan ketebalan spasi 5 mm. PM-300 adalah semen instan yang

digunakan untuk pengacian permukaan plesteran pada beton, baik pada

dinding dalam maupun luar sebagai finishing dapat dicat atau ditempel

wallpaper dengan jumlah pemakaian ± 18 m2 / 40 kg dengan ketebalan

spasi 2 mm.

Gambar 2.6 Produk Prime Mortar

2.2.2. Pekerjaan Pemasangan Dinding Blok hebel

Blok hebel merupakan material yang ringan sehingga dapat

membuat anggaran biaya bangunan bisa ditekan. Ringannya material

dinding berakibat volume elemen struktur banguan bisa direduksi, ini
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terutama jika beton aerasi digunakan untuk dinding di lantai 2 ke atas.

volume elemen struktur seperti kolom, balok, dan pondasi bisa

dikurangi karena beban yang menumpunya ringan.

Ringannya beban ini disyaratkan untuk mendapatkan struktur

bangunan tahan gempa. Jika material pendukung bangunan berat dan

terjadi keruntuhan akibat gaya gempa, beratnya material tersebut akan

berbahaya bagi penghuninya.

Dengan posisi Indonesia berada di daerah rawan gempa, kecuali

Pulau Kalimantan, bangunan yang berada di Indonesia harus memliki

persyaratan struktur bangunan tahan gempa. Untuk mendapatkan

persyaratan ini, beton ringan aerasi bisa digunakan sebagai salah satu

material pembuat dinding. (Sam, 2010)

2.2.2.1. Bahan dan Peralatan

Alat yang digunakan dalam pekerjaan pemasangan

dinding dengan material Blok hebel adalah: (1) Roskam

bergigi 6 mm; (2) Tempat adukan; (3) Pengaduk; (4) gergaji

tangan; (5) Waterpass; (6) benang; (7) kuas; (8) Cetok/mixer;

(9) Papan amplas. Untuk bahan yang digunakan adalah: (1)

Blok hebel; (2) Prime Mortar (PM-100, PM-200 ,dan PM-

300).

Gambar 2.7 Gergaji Tangan
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2.2.2.2. Pelaksanaan Pekerjaan

Adapun pelaksanaan pekerjaan pemasangan dinding

Blok hebel di jelaskan dalam sebuah website hebel antara

lain:

1) Sloof dan posisi dinding

a) Siapkan Sloof dan pondasi.

b) Tarik benang antara sudut-sudut dinding, gunakan

waterpas.

2) Lapisan dasar

a) Gunakan Adukan PM-200.

b) Tebarkan Adukan secara Merata.

3) Letakkan blok hebel diatas adukan PM-200.

4) Tekan hingga Permukaan blok rata dengan benang.

5) Periksa kerekatan dengan waterpass.

6) Rekatkan bagian vertikal dengan PM-100.

7) Letakkan blok hebel pada masing-masing ujung dinding,

periksa kerataan dengan waterpas.

8) Bersihkan permukaan blok setiap akan memasang lapisan

baru.

9) Tuangkan PM-100 kedalam ember yang sudah berisi air,

Aduk dengan cetok/mixer hingga rata.

a) Tarik benang untuk kelurusan dinding.

b) Gunakan trowel sesuai lebar balok.

c) Letakkan adukan PM-100 pada arah vertikal, kemudian

arah horizontal.

d) Tebarkan adukan untuk 1 blok saja.

e) Pastikan seluruh permukaan blok tertutup adukan.

10) Meletakkan blok

a) Angkat permukaan yang menghadap adukan vertikal.

b) Letakkan sisi blok yang berlawanan terlebih dahulu.

c) Rapatkan blok dengan palu karet.
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d) Jaga ketebalan perekat ± 3 mm.

11) Gunakan PM-100 untuk menambal blok yang berlubang.

12) Bersihkan kelebihan thin bed mortar dengan cetok.

13) Gunakan papan amplas untuk menghaluskan permukaan

yang luas.

14) Gunakan pecahan blok untuk meratakan permukaan

dinding.

15) Gunakan garukan perata untuk penonjolan blok pada

permukaan dinding.

2.2.2.3. Pekerjaan Perawatan

Perawatan dinding yang menggunakan material Blok

hebel cukup mudah, walau 70% Blok hebel ini berpori tetapi

masing-masing pori independen sehingga tidak menyerap air.

Dan untuk menjaga keawetan dari material dinding saat telah

terpasang, dinding tetap harus diplester. (Nurfiana, 2010).

2.2.3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Perhitungan anggaran biaya pada proyek yang menggunakan Blok

hebel sebagai material pasangan dinding secara umum tidak ada

perbedaan, yaitu harus melalui perhitungan Rencana Anggaran Biaya.

Begitu pula untuk perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaannya (real

cost).


