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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambar Struktur

Gambar 5.1 Denah lantai 1

Gambar 5.2 Denah lantai 2
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Gambar 5.3 Denah lantai 3

5.2. Volume Pekerjaan

Perhitungan volume masing-masing pekerjaan disesuaikan dengan

gambar kerja yang telah ditentukan agar didapatkan hasil yang mendekati

kenyataan. Untuk bangunan bertingkat perhitungan volume pekerjaan tiap

lantai dihitung secara terpisah sesuai dengan dimensi dan spesifikasi yang

telah ditentukan. Volume pekerjaan yang digunakan untuk tugas akhir ini,

khususnya untuk pekerjaan dinding Blok hebel ini didapat dari observasi

proyek yang telah ditinjau agar sesuai dengan gambar. Bangunan ini terdiri

dari tiga lantai, untuk perhitungan volume pekerjaan dinding Blok hebel dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Konversi volume pekerjaan pasangan dinding blok hebel

No.
Uraian Pekerjaan

Dinding Blok Hebel Vol. Konversi
Vol. Satuan Tebal Luas

1 Lantai 1 226.90 m3 0.125 m 1815.20 m2

2 Lantai 2 73.44 m3 0.125 m 587.50 m2

3 Lantai 3 86.17 m3 0.125 m 689.37 m2

Total 3092.06 m2
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Volume pekerjaan pada masing-masing bagian rumah telah dikonversi

terlebih dahulu dari satuan m2 menjadi satuan m3, yaitu dengan dibagi tebal

blok hebel 12.5 cm (0,125 m).

5.3. Harga Satuan Bahan

Harga satuan bahan sangat perlu diketahui, hal ini digunakan sebagai

acuan penaksiran harga bangunan seluruhnya. Penaksiran harga bangunan ini

dilakukan oleh perencana beserta tim yang bekerja di dalamnya. Hasil dari

penaksiran harga bangunan ini mungkin dapat berbeda atau tidak sama persis

saat pelaksanaannya.

Harga satuan bahan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Harga bahan ini biasanya didapat dari hasil survey di pasaran yang dilakukan

oleh perencana bangunan yang kemudian dikumpulkan dalam satu daftar

yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan.

Harga bahan yang digunakan sebagai acuan penaksiran harga satuan

pekerjaan pada proyek ini diperoleh dari hasil survey di pasaran pada Tahun

2012 untuk wilayah Surakarta.

Berikut ini adalah daftar satuan harga bahan yang dibutuhkan dalam

pekerjaan pasangan dinding Blok hebel dan untuk keperluan penulisan

laporan studi lapangan ini.

Tabel 5.2 Daftar harga satuan bahan

No. Uraian Satuan Harga Satuan

1. Bata Merah buah Rp        450.00

2. Blok Hebel buah Rp     9,600.00

3. Pasir Pasang m3 Rp 160,000.00

4. Semen PC (40 kg) Kg Rp     1,175.00

5. Prime Mortar PM-100 Kg Rp     1,850.00

6. Prime Mortar PM-200 Kg Rp     1,025.00

7. Prime Mortar PM-300 Kg Rp 1,850.00
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Satu palet adalah satuan pemesanan untuk Blok hebel yang mana satu

palet berukuran 1200 mm x 800 mm x 1600 mm. Satu palet berisi 83 blok

hebel dengan ukuran satu blok hebel 600 mm x 200 mm x 100 mm.

5.4. Harga Satuan Upah Tenaga Kerja

Hal lain yang penting untuk diketahui selain Harga Satuan Bahan untuk

proses penaksiran harga bangunan adalah Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.

Upah tenaga kerja adalah upah setiap tenaga kerja yang diperlukan selama

proses pembangunan. Upah tenaga kerja didapatkan di lokasi pembangunan

yang dikumpulkan dan dicatat dalam suatu daftar yang dinamakan Daftar

Harga Satuan Upah. Upah tenaga kerja ini berbeda antara pekerja yang satu

dengan pekerja yang lainnya.

Harga satuan upah tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh bermacam-

macam hal seperti: panjang jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan

suatu jenis pekerjaan, keadaan tempat bekerja, keterampilan dan keahlian

tenaga kerja yang bersangkutan. Pengupahan tenaga kerja ini biasanya

dilakukan dengan cara harian sebagai unit dan banyaknya pekerjaan yang

dapat diselesaikan dalam waktu satu hari, namun akhir-akhir ini banyak

dipergunakan cara yang lebih memuaskan yaitu dengan cara tiap jam kerja

karena panjang jam kerja masing-masing tenaga kerja berlainan.

Panjang jam kerja yang ada pada proyek pembangunan ini adalah selama 9

jam dengan jumlah jam kerja efektif selama 8 jam. Jam kerja efektif ini dimulai

pada pukul 07.00 – 12.00 WIB. Kemudian istirahat dan dimulai lagi tepat pada

pukul 13.00 – 16.00 WIB. Berikut ini adalah Daftar Harga Satuan Upah Tenaga

Kerja yang diperlukan untuk pekerjaan pasangan Blok hebel.

Tabel 5.3 Daftar harga satuan upah tenaga kerja blok hebel

No. Uraian Satuan Harga Satuan

1. Pembantu tukang Orang/hari Rp. 30.000,-

2. Tukang batu Orang/hari Rp. 45.000,-

3. Kepala Tukang batu Orang/hari Rp. 65.000,-

4. Mandor Orang/hari Rp. 85.000,-
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Tabel 5.4 Daftar harga satuan upah tenaga kerja bata merah

No. Uraian Satuan Harga Satuan
1 Pembantu tukang Orang/hari Rp   31,000.00
2 Tukang batu Orang/hari Rp   40,000.00
3 Kepala Tukang batu Orang/hari Rp   45,000.00
4 Mandor Orang/hari Rp   50,000.00

Untuk daftar harga satuan upah tenaga kerja selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran.

5.5. Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding dengan Blok Hebel

5.5.1 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,-.
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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,-

5.5.2 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.
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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 perhitungan

produktifitas pada proyek yang menjadi obyek penelitian dapat di

lihat pada tabel 5.5 di bawah ini:
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Tabel 5.5 Hasil pengamatan dilapangan pekerjaan pasangan,

plesteran, dan acian Blok hebel

No Team 3 Tukang 2 Pembantu
Produktivitas

Lebar
(m)

Tinggi
(m)

Luas
(m2)

1 Hari pertama

Pasangan Blok hebel 5.89 3.5 20.62

Plesteran 4.26 3.5 14.91
Acian 7.18 3.5 25.13

2 Hari kedua
Pasangan Blok hebel 5.76 3.5 20.16
Plesteran 4.24 3.5 14.84
Acian 7.23 3.5 25.31

3 Hari ketiga
Pasangan Blok hebel 5.49 3.5 19.22
Plesteran 4.36 3.5 15.26
Acian 7.02 3.5 24.57

4 Hari keempat
Pasangan Blok hebel 5.52 3.5 19.32
Plesteran 4.46 3.5 15.61
Acian 7.14 3.5 24.99

5 Hari kelima
Pasangan Blok hebel 5.64 3.5 19.74
Plesteran 4.38 3.5 15.33
Acian 7.18 3.5 25.13

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
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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

5.5.3 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 5.6 dibawah ini:
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Tabel 5.6 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

5.5.4 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 5.7 dibawah ini:

Tabel 5.7 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. 31.000,- x 2 orang x 6 hari,- = Rp. 376,210,-
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5.5.5 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 5.8 dibawah ini:

Tabel 5.8 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,-

5.6. Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding dengan Bata Merah

5.6.1 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
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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,-
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5.6.2 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
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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

perhitungan produktifitas pada proyek yang menjadi obyek penelitian

dapat dilihat pada tabel 5.9 di bawah ini:

Tabel 5.9 Hasil pengamatan dilapangan pekerjaan pasangan,

plesteran, dan acian Bata Merah

No Team 3 Tukang 2 Pembantu
Produktivitas

lebar
(m)

tinggi
(m)

Luas
m2

1 Hari pertama
Pasangan Bata Merah 5.32 1.5 7.98
Plesteran 6.52 1.5 9.78
Acian 10.24 1.5 15.36

2 Hari kedua
Pasangan Bata Merah 5.19 1.5 7.79
Plesteran 6.18 1.5 9.27
Acian 9.82 1.5 14.73

3 Hari ketiga
Pasangan Bata Merah 5.18 1.5 7.77
Plesteran 5.98 1.5 8.97
Acian 9.86 1.5 14.79

4 Hari keempat
Pasangan Bata Merah 5.19 1.5 7.79

Plesteran 6.18 1.5 9.27
Acian 9.68 1.5 14.52

5 Hari kelima
Pasangan Bata Merah 5.28 1.5 7.92
Plesteran 6.24 1.5 9.36
Acian 9.74 1.5 14.61

Adapun rata-rata produktifitas tenaga kerja untuk pekerjaan

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

tukang 2 pembantu antara lain :
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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,-

5.6.3 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,-
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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 5.10 di bawah ini:

Tabel 5.10 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

5.6.4 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 5.11 dibawah ini:

Tabel 5.11 Produktifitas 2 orang pekerja dalam pemindahan bata

merah

No Uraian
Bata Merah Produktifitas Waktu Efektif

(buah) (buah/jam) (hari)
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
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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,-

5.5.6 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 5.12

dibawah ini:

Tabel 5.12 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

5.7. Hasil Perbandingan

Dari hasil perhitungan biaya antara pekerjaan dengan dua material

berbeda tersebut, dapat diketahui adanya perbedaan antara pekerjaan dinding

dengan menggunakan material Blok Hebel dan pekerjaan dinding dengan

menggunakan material bata merah.

5.7.1 Pekerjaan dinding dengan blok hebel

a) Biaya bahan

Untuk 1 m2 pasangan Blok Hebel dengan tebal ½ bata, dengan

menggunakan spesi Prime Mortar (40 kg/zak) berdasarkan

pengamatan, membutuhkan bahan sebagai berikut:
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a) Blok Hebel = 8,33 buah

b) Prime Mortar PM-100 (Perekat blok hebel) = 3,15 kg

c) Prime Mortar PM-200 (Plesteran) = 8 kg

d) Prime Mortar PM-300 (Acian) = 2,22 kg

Total harga satuan per-m2 untuk pekerjaan pemasangan dinding

bata ringan, berikut plesteran dan acian, adalah sebagai berikut :

Rp.80.000,- + Rp.5827,- + Rp. 8.200,- + Rp. 4.111,- = Rp. 98.138,-

b) 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, Blok

Hebel dalam 1 m2 adalah senilai Rp.55.824,-

c) 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. 55.824,-+

= Rp.131.267,-

d) 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
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pemindahan material dilakukan oleh 2 orang pekerja, adapun hasil

analisis dapat dilihat pada tabel 5.13 dibawah ini:

Tabel 5.13 Produktifitas 2 orang pekerja dalam pemindahan

bata merah

No Uraian
Bata Merah Produktifitas Waktu Efektif

(buah) (buah/jam) (hari)

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,-

e) 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 5.14 dibawah ini:

Tabel 5.14 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
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Sehingga biaya keseluruhan dari pekerjaan dinding menggunakan
blok hebel adalah: Rp. 402,386,381,- + Rp. 836,324,-+ Rp. 846,000.00
= Rp.  413,090,458,-

5.7.2 Pekerjaan dinding dengan bata merah

a) Biaya bahan

Untuk 1 m2 pasangan bata merah dengan tebal ½ bata, dengan

perbandingan spesi 1 PC : 3 pasir, membutuhkan bahan sebagai

berikut:

a) Bata merah = 70 buah

b) Semen PC = 14,370 kg

c) Pasir pasang = 0,040 m3

Total harga satuan material per-m2 untuk pekerjaan pemasangan

dinding bata merah, berikut plesteran dan acian, adalah sebagai

berikut : Rp. 55.824,- + Rp. 17.143 + Rp. 3.819,- = Rp. 75.744,-

b) 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,-

c) 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.132.862,-
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d) 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 5.15 dibawah ini:

Tabel 5.15 Produktifitas 2 orang pekerja dalam pemindahan

bata merah

No Uraian
Bata Merah Produktifitas Waktu Efektif

(buah) (buah/jam) (hari)
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,-

5.5.7 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, sedangakan bila lebar kusen sama dengan

lebar dinding maka batas antara kusen dan plesteran disebut tali air.

Adapun luas pekerjaan sponengan diketahui dari mengamati

proyek yang menjadi obyek studi seperti pada tabel 5.16 dibawah ini:
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Tabel 5.16 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

5.8. 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

Dari perbedaan tersebut maka dapat dilihat bahwa pekerjaan pasangan

dinding dengan menggunakan material Blok hebel memerlukan biaya bahan

yang lebih mahal dibandingkan dengan pekerjaan pasangan dinding dengan

menggunakan material bata merah, Dari segi upah tenaga kerja pekerjaan

pasangan dinding menggunakan Blok hebel lebih murah dibandingkan

dengan pekerjaan pasangan dinding bata merah. Namun hasil dari

penjumlahan Harga bahan dan Upah tenaga kerja diketahui bahwa pekerjaan

pasangan dinding menggunakan Blok hebel lebih murah dibandingkan

pekerjaan pasangan dinding menggunakan material bata merah. Dari segi

waktu dapat disimpulkan bahwa Blok hebel lebih efisien dibandingkan bata

merah.


