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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Value Engineering 

2.1.1 Pengertian Value Engineering 

Rekayasa Nilai (Value Engineering) adalah suatu proses pembuatan 

keputusan berbasis multidisiplin yang sistematis dan terstruktur. Melakukan 

analisis fungsi untuk mencapai nilai terbaik (best value) sebuah proyek dengan 

mendefinisikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran nilai 

(value) yang diinginkan dan menyediakan fungsi-fungsi tersebut dengan biaya 

yang optimum, konsisten dengan kualitas dan kinerja yang dipersyaratkan 

(Berawi, 2013). 

Menurut Zimmerman dan Hart (1982) dalam Ayu (2004) rekayasa nilai 

adalah suatu metode yang berupa penghematan biaya dengan menggunakan 

pendekatan yang sistematis untuk mendapatkan keseimbangan fungsi-fungsi yang 

terbaik antara biaya, kekuatan dan penampilan suatu struktur bangunan pada 

proyek. 

Sebagai pengidentifikasian fungsi, pendektan yang dilakukan Rekayasa 

Nilai adalah dengan membedakan pengertian antara nilai (worth) dan biaya (cost) 

karena : 

1. Ukuran harga atau biaya ditentukan oleh substansi barangnya yaitu harga 

komponen yang membentuk barang tersebut, sedangkan nilai ditentukan 

oleh fungsi atau kegunaan barang tersebut. 

2. Biaya adalah berapa pengeluaran yang berbentuk materi yang telah 

dilakukan untuk mendapatkan barang tersebut, sedangkan ukuran nilai 

cenderung ke arah subjektif dan sebagian besar tergantung kepada seberapa 

jauh pemilik dapat memanfaatkannya. 

Pengertian selengkapnya mengenai rekayasa nilai yang berkaitan dengan 

penggunaan dalam proyek konstruksi (Zimmerman dan Hart,1982 dalam Ayu, 

2004) adalah : 
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1. An Oriented System 

Yaitu sebuah teknik yang digunakan mengidentifikasi dan menghilangkan 

biaya-biaya yang tidak diperlukan. (Unnecessary Cost) dengan 

menggunakan tahapan rencana tugas (Job Plan). 

2. A Multidiciplin Team Approach 

Yaitu suatu teknik penghematan biaya produksi yang melibatkan seluruh 

tim yang terlibat dalam proyek, yaitu pemilik, perencana, dan para ahli yang 

berpengalaman di bidangnya. Jadi rekayasa nilai adalah kerja satu tim yang 

saling terkait, bukan kerja perorangan. 

3. A Proven Management Tecnique 

Yaitu suatu teknik penghematan biaya yang telah terbukti dan terjamin 

mampu menghasilkan berbagai produk bermutu dan relative murah 

pembiayaannya. 

4. An Oriented Funtion 

Yaitu suatu teknik yang berorientasi pada fungsi-fungsi yang diperlukan 

pada setiap item maupun sub item yang ditinjau untuk menghasilkan produk 

yang diinginkan. 

5. Life Cycle Cost Oriented 

Yaitu suatu teknik yang berorientasi pada biaya total yang diperlukan 

selama proses produksi. Dan optimasi pengoperasian segala fasilitas 

pendukungnya. 

Dan menurut Zimerman dan Hart (1982) dalam Ayu (2004) , rekayasa nilai 

bukanlah : 

1. A Design Review 

Yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh perencana, atau 

melakukan penghitungan ulang yang sudah dibuat oleh perencana. 

2. A Cost Cutting Process 

Yaitu proses menurunkan biaya dengan mengurangi biaya satuan serta 

mengorbankan mutu, keandalan dan penampilan dari hasil produk yang 

dihasilkan. 
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3. A Requirement Done All Design 

Yaitu ketentuan yang harus ada pada setiap desain, akan tetapi lebih 

berorientasi pada biaya yang sesungguhnya dan analisis fungsi. 

4. Quality Control 

Yaitu control kualitas dari suatu produk karena lebih dari sekedar meninjau 

ulang status keandalan sebuah desain. 

Menurut Miles (1971) dalam Hidayat dan Ardianto (2011)  Rekayasa Nilai 

adalah suatu pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yang bertujuan untuk 

mengadakan pengidentifikasian biaya yang tidak perlu. Biaya yang tidak perlu ini 

adalah biaya yang tidak memberikan kualitas, kegunaan, sesuatu yang 

menghidupkan penampilan yang baik ataupun sifat yang diinginkan oleh 

konsumen. 

Definisi lain dari Rekayasa Nilai adalah suatu cara pendekatan yang kreatif 

dan terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya 

yang tidak perlu. Rekayasa nilai digunakan untuk mencari alternatif–alternatif 

atau ide–ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah dari 

harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional tanpa 

mengurangi mutu pekerjaan (Hidayat dan Ardianto, 2011). 

 

2.1.2 Konsep Value Engineering 

Metode Rekayasa Nilai dikembangkan untuk menyediakan cara 

pengelolaan nilai (value) dan upaya peningkatan inovasi yang sistematis guna 

memberikan keunggulan daya saing bagi sebuah produk. Rekayasa nilai fokus 

pada suatu nilai untuk mencapai keseimbangan yang optimum antara waktu, biaya 

serta kualitas. Konsep ini mempertimbagkan hubungan antarnilai, fungsi dan 

biaya pada persepektif yang lebih luas untuk dapat menciptakan nilai yang lebih 

pada proyek yang ditentukan (Berawi, 2013). 

 Nilai dari sebuah subjek tidak dapat digeneralisasikan dan tidak dapat 

didefinisikan secara akurat. Karena nilai merupakan fungsi waktu, orang, subjek 

dan kondisi. Nilai tidak dapat ditentukan dengan hanya mempertimbangkan 

subjek itu sendiri. Oleh karena itu sebuah tim yang mempelajari produk atau 

proyek tertentu sebaiknya menetapkan alat ukur nilai (value). Masing-masing 
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komponen seharusnya diukur kinerjanya dengan menggunakan alat ukur 

(Snoodgrass dan Kasi, 1986 dalam Berawi, 2013). 

Konsep Rekayasa Nilai adalah penekanan biaya produk atau jasa dengan 

melibatkan prinsip prinsip Engineering. Teknik ini berusaha untuk mencapai mutu 

yang minimal sama dengan yang direncanakan dengan biaya seminimal mungkin. 

Proses perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rekayasa Nilai selalu 

didasarkan pada fungsi-fuingsi yang dibutuhkan serta nilai yang diperoleh. Oleh 

karena itu, Rekayasa Nilai bukanlah : 

1. Cost cutting process, menurunkan biaya proyek dengan jalan menekan 

harga satuan, atau mengorbankan kualitas dan penampilan. 

2. Design Review, mengoreksi hasil design yang ada. 

3. Requirement done on all design, bukan menjadi keharusan dari setiap 

designer untuk melaksanakan value engineering programs. (Chandra, 

2014). 

4. Mengkoreksi kesalahan kesalahan yang dibuat oleh perencanan, atau 

melakukan penghitungan ulang RAB yang sudah ada. 

5. Mengurangi biaya dengan menurunkan penampilan dan kualitas. 

6. Kontrol kualitas. Value engineering berusaha untuk mencapai mutu yang 

minimal sama dengan yang direncanakan dengan biaya yang semurah 

mungkin.  

Jadi Value Engineering lebih dari pengendalian mutu melainkan upaya 

peningkatan mutu. (Berawi, 2013). 

 

2.1.2.1   Nilai (Value) 

Nilai didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara biaya, waktu dan mutu 

dimana mutu terdiri dari sejumlah variabel yang ditentukan dari pengetahuan dan 

pengalaman seorang individu atau beberapa individu di dalam sebuah kelompok, 

yang dibuat eksplisit dengan maksud membuat pilihan di antara berbagai pilihan 

yang cocok secara fungsi. Oleh karena itu, system nilai yang dibuat eksplisit 

merupakan gambaran pada waktu tertentu dari berbagai variabel terhadap semua 

keputusan yang mempengaruhi bisnis inti atau sebuah proyek, sehingga dapat 

diaudit (Berawi, 2013). 
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Dalam metode rekayasa nilai, nilai yang diutamakan adalah nilai ekonomi 

yang terbagi dalam empat (4) kategori : 

1. Nilai biaya (cost value) yaitu biaya total untuk memproduksi item tertentu, 

yaitu jumlah biaya tenaga kerja, bahan, alat dan biaya ekstra (ocerhead). 

2. Nilai tukar (exchange value) yaitu suatu nilai “manfaat (worth)” yang 

diperdagangkan atau ditukar. Worth adalah istilah pada pembeli yang 

didorong oleh motivasi pembeli. Nilai ini ditentukan juga oleh nilai pasar 

pada suatu waktu tertentu. 

3. Nilai penghargaan (estem value) merupakan suatu nilai yang menyebabkan 

pemilik atau pengguna bersedia membayar untuk prestise atau penampilan. 

Nilai ini berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan/pengguna. 

4. Nilai kegunaan (use value) adalah nilai fungsional suatu produk/ proses/ 

system diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Nilai ini mencakup 

kebutuhan pelanggan/ pengguna. 

 

2.1.2.2   Fungsi (Function) 

Fungsi diartikan sebagai elemen utama dalam Rekayasa Nilai karena 

tujuan Rekayasa Nilai adalah untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan 

dari suatu item dengan total biaya yang efisien. Pemahaman akan arti fungsi amat 

penting karena fungsi akan menjadi objek utama dalam hubungannya dengan 

biaya. Fungsi dapat dibagi menjadi 2 kategori : 

1. Fungsi dasar (basic function) yaitu suatu alasan pokok system itu terwujud, 

suatu dasar atau alasan dari keberadaan suatu produk dan memiliki nilai 

kegunaan. 

2. Fungsi pendukung (secondary function) yaitu kegunaan yang tidak langsung 

untuk memenuhi fungsi dasar, tetapi diperlukan untuk menunjangnya. 

Dengan memadukan prinsip-prinsip konsep efisiensi biaya, rekayasa nilai 

dapat mengefisiensikan biaya proyek secara optimal dengan cara menganalisis 

fungsi suatu item kegiatan untuk menyederhanakan atau memodifikasi 

perencanaan atau pelaksanaan dengan tetap mempertahankan/ meningkatkan 

kualitas yang diinginkan dan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan. 
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2.1.2.3    Biaya (Cost) 

Biaya adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukan dalam 

mengembangkan, memproduksi dan mengaplikasikan produk/ proyek atau dengan 

kata lain merupakan biaya siklus hidup (life cycle cost – LCC). LCC adalah 

keseluruhan biaya yang dimulai dari tahap awal perencanaan sampai pada akhir 

pemanfaatan suatu fasilitas (Dell’Isola, 1997 dalam Berawi, 2013). Elemen-

elemen LCC adalah biaya investasi, biaya financing, biaya operasional, biaya 

pemeliharaan, biaya perubahan, pajak dan salvange value (nilai sisa suatu barang 

yang telah habis nilai ekonomisnya). 

Penghasil produk/ proyek selalu menganalisis dampak keputusan-

keputusan yang dibuat terhadap kualitas, realibilitas dan pemeliharaan 

(maintainability) karena akan berpengaruh terhadap biaya. Jika melihat dari 

hubungan antar nilai, fungsi dan biaya maka salah satu penyebab nilai yang 

rendah adalah akibat adanya biaya yang tidak perlu (unnecessary cost). 

 

2.1.3 Manfaat Penerapan Value Engineering 

Aplikasi VE dalam proyek kontruksi meyakinkan para pihak di dalam 

proyek bahwa investasi pada kontruksi memproduksi aset yang bernilai dimana 

nilai tersebut efektif untuk membangun, menggunakan, dan memelihara. 

Kepastian menghasilkan produk yang lebih bernilai atau mencapai nilai uang 

(value for money) dari produk tersebut, berdasarkan Connaughton dan Green 

(1996) dalam Berawi (2013) karena pada dasarnya penerapan Rekayasa Nilai 

akan memastikan kebutuhan untuk proyek yang akan selalu diverifikasi dan di 

dukung oleh data, sasaran dari proyek yang dibahas secara terbuka dan jelas, 

keputusan penting dalam proses rekayasa nilai yang rasional, tegas, dan dapat 

diandalkan, desain yang dikembangkan dalam kerangka tujuan proyek yang telah 

disepakati, berbagai pilihan alternatif selalu diperhitungkan, pengajuan-pengajuan 

desain dievaluasi dan secara hati-hati dipilih berdasarkan kriteria kinerja yang 

telah ditetapkan. 

Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang, 

penerapan Rekayasa Nilai telah memecahkan berbagai macam permasalahan dan 

jauh lebih lagi penerapan Rekayasa Nilai telah meningkatkan daya saing industri 
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konstruksi mereka. Kemampuan Rekayasa Nilai dalam meningkatkan daya saing 

industri konstruksi di beberapa negara tidak terlepas dari banyaknya manfaat yang 

dapat diberikan oleh Rekayasa Nilai kepada proyek konstruksi. Kemampuan 

Rekayasa Nilai dalam pengambilan keputusan perencanaaan yang tepat selama 

tahap desain merupakan salah satu manfaat yang dapat diberikan secara optimal. 

Keputusan perencanaan yang tepat ini akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung (Robinson, 2008 dalam Berawi, 2013). Sehingga, 

manfaat Rekayasa Nilai dibutuhkan oleh proyek konstruksi di Indonesia guna 

memecahkan permasalahan pelaksanaan konstruksi yang ditemui masih kurang 

efisien dan banyak terjadi pemborosan. 

 

2.1.4 Aplikasi Value Engineering Pada Bangunan Gedung 

Pelaksanaan studi Rekayasa Nilai dapat dilakukan pada setiap tahapan 

pengembangan proyek sesuai dengan hasil dan manfaat yang diharapkan pada 

studi Rekayasa Nilai. Tentunya jika dilaksanankan pada awal proyek akan 

mendapatkan manfaat yang lebih besar dari segi biaya dan waktu. 

 

2.1.5 Analisis Data Dengan Value Engineering 

Analisis data adalah suatu proses sistematik yang mengikuti rencana kerja 

(job plan). Analisis data dengan metode Rekayasa Nilai terdiri dari enam tahap 

yaitu tahap informasi, tahap analisi fungsi, tahap kreativitas, tahap evaluasi, tahap 

pengembangan dan tahap penyajian. 

 

2.1.5.1 Tahap Informasi 

Berdasarkan rencana kerja (job plan) dalam Rekayasa Nilai, tahap pertama 

yang harus dilalui adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai 

desain perencanaan proyek mulai data umum hingga batasan desain yang 

diinginkan dalam proyek tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengidentivikasi item pekerjaan dengan biaya tinggi. 

Data yang dibutuhkan adalah data proyek. Data proyek diperlukan untuk 

mendapatkan informasi dasar mengenai suatu proyek. Data-data proyek berisi 

informasi umum proyek, fungsi gedung proyek, dan batasan desain proyek. 
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Informasi mengenai proyek diperoleh dengan meminta secara langsung pada 

konsultan atau pelaksanan yang menangani proyek atau owner proyek tersebut. 

 

2.1.5.2 Tahap Analisis Fungsi 

Setelah mengumpulkan informasi kemudian dilakukan analisis fungsi. 

Tahap analisis fungsi merupakan tahap paling penting dalam Rekayasa Nilai 

karena analisis fungsi ini membedakan Rekayasa Nilai dengan teknik 

penghematan biaya lainnya. Pada tahap ini akan dilakukan analisis fungsi 

sehingga diperoleh biaya terendah untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama, 

fungsi-fungsi pendukung dan mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dikurangi 

atau dihilangkan tanpa mempengaruhi mutu produk (Lestari, 2011). 

Dalam ASTM E-1699 (2010) aktivitas penting yang perlu dilakukan pada 

fase analisis fungsi adalah : 

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan fungsi-fungsi bangunan gedung dan 

subsistem 

2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan fungsi-fungsi dari masing-masing 

elemen bangunan gedung 

3. Mengklasifikasikan fungsi-fungsi bangunan gedung 

4. Mengembangkan model fungsi bangunan gedung 

5. Menetapkan sebuah biaya (cost) untuk masing-masing fungsi bangunan 

gedung 

6. Menetapkan biaya target atau nilai manfaat (worth) untuk masing-masing 

fungsi bangunan gedung 

7. Menghitung rasio biaya manfaat (cost-to-worth ratio) 

8. Memilih fungsi-fungsi yang tidak sebanding dengan nilai (value 

mismatched functions) 

 

2.1.5.3 Tahap Kreatif 

Dalam Rekayasa Nilai, berfikir kreatif adalah hal yang sangat penting 

dalam mengembangkan ide-ide untuk memunculkan alternative-alternatif dari 

elemen yang masih memenuhi fungsi yang sama, kemudian disusun secara 
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sistematis. Menurut Hidayat dan Ardianto (2011) alternatif-alternatif tersebut 

dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :  

1. Bahan atau material 

Pemunculan penggunaan alternatif bahan dikarenakan semakin banyaknya 

jenis bahan bangunan yang diproduksi dengan kriteria yang mempunyai fungsi 

yang sama. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi jenis bahan 

yang mempunyai fungsi yang sama dapat dibuat atau dicetak dengan mutu dan 

kualitas yang hampir sama juga. Hanya karena memiliki merek atau lisensi 

yang berbeda, maka harga bahan tersebut menjadi berbeda.  

Dengan demikian, maka pemilihan alternatif bahan dapat dilakukan dalam 

analisis Rekayasa Nilai. Pencarian bahan dengan mutu, kualitas dan fungsi 

yang sama dengan rencana awal tapi dengan harga lebih rendah dapat 

dilakukan. 

2. Metode pelaksanaan 

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pastinya mempunyai cara atau 

metode sendiri-sendiri. Pada zaman dahulu cara menyelesaikan suatu pekerjaan 

hanya mengandalkan tenaga manusia dengan alat-alat sederhana, sehingga 

waktu penyelesaian pekerjaan dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, kini muncul alat-alat bantu yang lebih 

canggih dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagai contoh, adanya alat-alat berat 

seperti dozer, excavator, crane dan lain-lain yang dapat membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga pekerjaan dapat cepat 

selesai. 

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa suatu pekerjaan konsrtuksi 

bangunan yang dikerjakan dengan tenaga manusia dan alat-alat sederhana akan 

membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan dikerjakan 

menggunakan alat-alat yang lebih modern. Maka dalam analisis Rekayasa Nilai 

dapat berpedoman pada metode pelaksanaan, karena semakin pendek waktu 

yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan dan dengan peralatan yang 

optimal, maka semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan. 
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3. Waktu pelaksanaan 

Setiap pekerjaan dalam suatu proyek pastinya sudah mempunyai jadwal 

pelaksanaan dalam perencanaan time schedule. Untuk beberapa item pekerjaan 

yang memiliki bobot pekerjaan yang tetap, waktu pelaksanaan pekerjaan dapat 

dikurangi. Banyak cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, 

diantaranya dengan mengganti metode pelaksanaan, menambah jumlah tenaga 

kerja dan lain-lain. Dengan demikian, alternatif pengurangan waktu 

pelaksanaan dapat dijadikan pedoman karena akan berpengaruh pada 

perhitungan anggaran biaya. 

 

2.5.1.4 Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengurangi jumlah ide yang dihasilkan 

selama tahap kreativitas menjadi satu ide yang paling berpotensi untuk 

meningkatkan nilai proyek. Pada tahap ini akan dilakukan analisa perhitungan 

dari alternatif yang diajukan, sehingga didapatkan hasil dari segi biaya dan waktu 

untuk dapat memberikan acuan dalam menentukan rekomendasi pada tahapan 

berikutnya. Tahap ini menjawab pertanyaan tentang ide kreatif apa yang bisa 

dikembangkan untuk meningkatkan nilai  proyek dan berapa biayanya (Berawi, 

2013). 

1. Produktivitas 

 Produktivitas adalah nilai banding antara hasil produksi dan faktor-faktor 

produksi yang dalam hal ini adalah peralatan dan tenaga kerja disamping modal 

dan sistem manajemennya sendiri. Produktivitas adalah kuantitas pekerjaan per 

jam tenaga kerja dan secara umum produktivitas merupakan perbandingan antara 

output dengan input. Sedarmayanti (2001) dalam Kurniawan (2013). 

 Produktivitas = 
      

     
         (2.1) 

Menurut Umar (2002) dalam Kurniawan (2013), dalam hal produktivitas 

kerja, produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dengan salah satu 

masukan, misalnya jumlah tenga kerja. 

Produktivitas tenga kerja = 
               

                  
       (2.2) 
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Produktivitas juga diartikan sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber 

daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran 

yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, (Whitmore, 1979 dalam 

Kurniawan, 2013). 

Makna produktivitas adalah keinginan dan upaya manusia untuk selalu 

meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang. 

Produktivitas adalah bagaimana  meningkatkan atau menghasilkan hasil barang 

dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. 

Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan 

masukan dalam suatu satuan waktu tertentu. Filosofi tentang produktivitas ini 

sudah ada sejak awal peradaban manusia, (Mali, 1978 dalam Kurniawan, 2013). 

Menurut Sedarmayanti (2001) dalam Kurniawan (2013), ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi produktivitas, baik yang berhubungan dengan tenga 

kerja sendiri maupun dengan pihak di luar tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut 

antara lain : 

a. Keterampilan dan pengalaman kerja 

Secara umum dapat dikatakan semakin terampil tenga kerja, maka akan 

mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik. Tenga kerja 

akan lebih terampil dalam bekerja apabila memiliki pengalaman dan 

kecakapan yang cukup memadai. Semakin sering melakukan pekerjaan yang 

sama secara berulang-ulang, maka keterampilan dan pengalaman seseorang 

akan bertambah, sehingga waktu penyelesaian yang dibutuhkan semakin 

sedikit dan produktivitas dalam melakukan tugas akan semakin meningkat. 

b. Pendidikan 

Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan 

mempunyai wawasan yang lebih luas. Tingginya kesadaran akan pentingnya 

produktivitas dapat memberi dorongan tenaga kerja melakukan tindakan yang 

produktif. Kurangnya pendidikan seperti itu menyebabkan kesulitan 

berkomunikasi karena mereka kurang mengerti maksud dan tujuan dari 

instruksi yang disapaikan dan berakibat pada produk yang dihasilkan. 
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c. Iklim, musim, atau keadaan cuaca 

Kondisi cuaca sangat mempengaruhi suatu pelaksanaan kontruksi. Pada 

musim kemarau suhu udara menjadi panas sehingga menyebabkan pekerja 

menjadi cepat lelah. Sedangkan pada musim hujan kegiatan kontruksi dapat 

terhenti terutama pada bagian pekerjaan pondasi dan bagian kontruksi yang 

belum tertutup sehingga mengakibatkan produktivitas menurun. 

d. Sarana bantu atau jenis alat yang digunakan 

Saran atau alat yang digunakan dalam suatu proses kontruksi sangat 

berpengaruh pada produktivitas. Sarana bantu seperti peralatan kontruksi 

yang tepat akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Apabila pemilihan alat 

yang digunakan tidak baik, maka akan memperlambat penyelesaian 

kontruksi. 

e. Manajemen 

Pengertian manajemen disini adalah yang berkaitan dengan system yang 

diterapkan oleh pemimpin untuk mengelola ataupun memimpin serta 

mengendalikan bawahan/staf. Jika manajemennya baik dan tepat maka akan 

menimbulkan semangat yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas. 

f. Insentif  

Pemberian insentif akan memacu semangat pekerja dalam bekerja. Mengingat 

imbalan yang akan mereka dapatkan setelah menyelesaikan pekerjaan 

sehingga produktivitas tenaga kerja semakin meningkat. 

 Selain faktor-faktor di atas, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

produktivitas seperti tingkat penghasilan dan jaminan sosial, gizi dan kesehatan. 

 

2. Rencana Anggaran Biaya 

 Menurut ilmusipil.com (2015) Rencana anggaran biaya (RAB) adalah 

perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi 

pekerjaan kontruksi yang akaan dibangun. Dalam sebuah tahap 

perencanaan,penentuan RAB sangatlah penting sebagai acuan dalam pelaksanaan 

proyek Data yang diperlukan dalam menghitung RAB adalah  

1. Gambar rencana bangunan 
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2. RKS (Rencana Kerja dan Syarat) 

3. Volume masing-masing pekerjaan 

4. Daftar harga bangunan dan upah pekerja saat pekerjaan dilaksanankan 

5. Analisa BOW atau harga satuan pekerjaan 

6. Metode pelaksanaan kerja 

Menurut Kurniawan (2013) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

RAB, yaitu : 

1. Jadwal pelaksanaan : jika waktu pelaksanaan proyek menjadi prioritas 

utama maka RAB perlu disesuaikan dengan kebutuhan waktu. 

2. Metode kerja : memilih metode kerja yang tepat menjadi sangat penting 

untuk mendapatkan alternatif biaya terkecil. Metode kerja dipengaruhi 

oleh faktor lokasi, rancangan bangunan atau ketersediaan peralatan. 

3. Produktivitas : produktivitas tenaga kerja mempengaruhi oleh koefisien 

dari tenaga kerja itu sendiri yang akhirnya mempengaruhi anggaran biaya. 

4. Harga satuan sumber daya : besarnya RAB akan sangat tergantung dari 

besarnya harga satuan sumber daya seperti material, tenaga kerja dan alat. 

 

3. Harga satuan pekerjaan 

 Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja 

berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan didapat dari harga pasaran, 

dikumpulkan dalam suatu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan, 

sedangkan upah tenaga kerja didapat di lokasi dan dikumpulkan dan dicatat dalam 

satu daftar yang bernama Daftar Harga Satuan Upah (Faizsecret, 2011 dalam 

Susila, 2015). 

Menurut Bachtar Ibrahim dalam Susila (2015) analisa harga satuan suatu 

pekerjaan adalah menghitung banyaknya tenaga kerja dan bahan yang diperlukan 

serta biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Koefisien yang 

diperhitungkan terhadap tiap jenis – jenis kebutuhan tersebut diperoleh dari hasil 

empiris berdasarkan data – data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil empiris tersebut, ditetapkan koefisien pengali untuk kebutuhan 

segala jenis pekerjaan. 
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Angka – angka atau koefisien yang terdapat dalam daftar analisa terdiri dari 

dua kelompok, yaitu : 

1. Pecahan – pecahan / angka – angka satuan untuk bahan. 

2. Pecahan – pecahan / angka – angka satuan untuk upah. 

Angka – angka koefisien didapat dari hasil – hasil percobaan yang 

dilakukan dan dari koefisien – koefisien  tersebut dapat dibuat perbandingan 

seperti berikut : 

a. Jumlah pekerja = 22,5 x jumlah mandor, artinya tiap – tiap 1 mandor 

mengepalai 22,5 pekerja. 

b. Jumlah tukang = 10 x jumlah kepala tukang, artinya tiap – tiap 1 kepala 

tukang mengepalai 10 orang tukang. 

Angka – angka persepuluh diatas adalah hanya suatu perbandingan saja. 

Dengan adanya perbandingan ini, maka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dengan sendirinya dapat dihitung banyaknya pekerjaan dan lamanya waktu yang 

dibutuhkan (Mukomoko, 1986 dalam Susila, 2015) 

 

4. Koefisien analisa harga satuan pekerjaan 

 Ada tiga variabel terkait yang menentukan analisis biaya kontruksi, yaitu : 

material, sumberdaya manusia dan alat. Pekerjaan kontruksi ditentukan dalam 

kuantitas pekerjaan dengan satuan meter, meter persegi, atau meter kubik. Ketiga 

variabel di atas ditentukan dalam angka dan koefisien. Jadi satu satuan kuantitas 

pekerjaan membutuhkan beberapa jumlah dan jenis material, sumber daya 

manusia serta alat yang dibutuhkan. Bentuk dari analisis biaya kontruksi dapat 

dilihat dalam tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Variabel dalam analisa harga satuan pekerjaan 

Koefisien Variabel Harga satuan Total harga 

X Material @Rp Rp 

Y Tenaga Kerja @Rp Rp 

Z Alat @Rp Rp 

(Sumber : Asiyanto,2003) 
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X,y,z adalah koefisien material, tenaga kerja dan alat. Secara berurutan 

angka koefisien di atas didapat  dari produktivitas sumber daya yang 

bersangkutan. 

 

5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

 Menurut Candra Dewi (2004) dalam Kurniawan (2013), kebutuhan 

sumber daya manusia dari proyek kontruksi berfluktuasi sepanjang waktu proyek. 

Dimana kebutuhan sumber daya manusia dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

 Jumlah SDM = 
                                        

                
              (2.3) 

 

6. Waktu Pengerjaan Yang Dibutuhkan 

 Menurut Susy Fatena (2008) dalam Kurniawan (2013), waktu pengerjaan 

suatu jenis pekerjaan akan sangat berpengaruh kepada biaya yang akan 

dikeluarkan. Adapun waktu ini dapat dihitung dengan cara berikut : 

Waktu pengerjaan = 
      

             
         (2.4) 

 

7. Menghitung rata-rata (mean) 

Perhitungan ini merupakan metode perhitungan statistic mean, yang 

merupakan rata-rata aritmatik dari kelompok data, yaitu jumlah dari seluruh data 

debagi dengan jumlah data. Hasan (2001) dalam Kurniawan (2013). 

 X = 
             

 
           (2.5) 

 

8. Prinsip Dasar Pemodelan Struktur 

 Pemodelan struktur adalah pembuatan data numerik (matematis) mewakili 

struktur real yang digunakan sebagai input data komputer. Dewabroto (2007) 

mengusulkan sebaiknya dalam pembuatan model struktur adalah: 

a. Jangan terlalu rumit dari yang diperlukan. Jika dapat dibuat model yang 

simpel tetapi representatif, maka umumnya itu yang akan berguna. 

b. Berkaitan hal di atas, dalam pemodelan kadang-kadang perlu beberapa 

tahapan model. Ada yang secara keseluruhan (makro model) dan lainnya 
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pada bagian-bagian tertentu saja tetapi lebih detail (mikro model). Jangan 

berkeinginan membuat model secara keseluruhan dengan ketelitian yang 

sama untuk setiap detail yang diinginkan. 

c. Apakah modelnya simpel tapi masih representatif, maka perlu mengetahui 

perilaku struktur real. Faktor-faktor yang utama, atau sekunder yang dapat 

diabaikan. Tak ada jaminan bahwa banyak faktor maka hasilnya semakin 

baik (lower bound theorem). Contoh, jika deformasi lentur dihitung pada 

struktur truss (rangka batang), maka batangnya perlu ukuran yang lebih 

besar untuk menahan aksial dan lentur sekaligus (lebih boros). 

d. Jangan langsung percaya pada hasil keluaran komputer, kecuali telah 

dilakukan validasi-validasi yang teliti dan ketat (apriori). 

e. Meskipun sudah ada validasi-validasi yang ketat, jangan terlalu percaya 

dulu. Lihat asumsi-asumsi yang dipakai dalam pembuatan model analisis, 

apakah sudah logis dan mewakili kondisi struktur yang real (waspada). 

 

9. SAP2000  

 SAP 2000 digunakan untuk pemodelan struktur, analisis, desain, dan 

sekaligus menampilkan model struktur yang telah dibuat. Berikut ini akan 

mengenalkan beberapa bagian SAP2000 Graphical User Interface sebagai dasar 

dalam penggunaan program. SAP2000 dilengkapi dengan fitur-fitur yang 

mewakili struktur, antara lain : 

a. Properti material 

b. Elemen frame untuk memodel balok, kolom, dan atau rangka batang 

c. Elemen shell untuk memodel dinding, lantai, dan elemen-elemen yang 

tipis 

d. Joints untuk memodel hubungan antara elemen-elemen 

e. Restraints dan Springs untuk dukungan atau perletakan titik 

f. Pembebanan, termasuk berat sendiri, suhu atau panas, gempa, dan 

sebagainya 
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10. Matrik Zero – One 

Menurut Nugroho (2014) metode ini merupakan salah satu cara untuk 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan urutan prioritas 

kriteria-kriteria yang ada. Cara-cara penggunaannya adalah sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan kriteria-kriteria dengan tingkat yang sama, kemudian 

disusun dalam suatu matrik Zero-One yang berbentuk bujur sangkar. 

2. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kriterea tersebut secara 

berpasangan, sehingga pada matrik akan terisi nilai 1 (satu) atau nilai 0 

(nol), kecuali diagonal utama terisi X (tidak ada nilainya). Apabila dalam 

penilaian terdapat kriteria-kriterea tersebut terjadi nilai yang sama maka 

pada matrik akan terisi nilai ½ (setengah) 

3. Nilai-nilai pada matrik ini kemudian dijumlahkan menurut baris dan 

dikumpulkan pada kolom jumlah. Dari matrik tersebut akan diperoleh 

urutan prioritas kriteria-kriterea tersebut. 

4. selanjutnya dilakukan pembobotan berdasarkan jumlah nilai dari matrik 

Zero-One. 

 

Tabel 2.2  Contoh tabel metode matriks zero-one 

FUNGSI A B C D E JUMLAH 

A X 1 1 1 1 4 

B 0 X 0 1 1 2 

C 0 1 X 1 1 3 

D 0 0 0 X 0 0 

E 0 0 0 1 X 1 

Sumber: diktat Rekayasa Nilai; 63 

Keterangan : 

- Nilai 1 = lebih penting 

- Nilai ½ = sama penting 

- Nilai 0 = kurang penting 

- X  = fungsi yang sama 
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11. Matriks Evaluasi 

Matriks ini  merupakan alat pengambilan keputusan dari beberapa 

alternatif desain proyek atau produk dengan jalan mengkombinasikan kriteria   

kualitatif (tidak dapat diukur) dan kriteria  kuantitatif (dapat diukur). Kriteria pada 

metode ini dapat berupa biaya, estetika, kekuatan, kenyamanan, pemeliharaan dan 

sebagainya. Adapun cara pelaksanaan metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan alternatif-alternatif solusi yang mungkin 

2. Menetapkan kriteria-kriteria yang berpengaruh 

3. Menetapkan bobot masing-masing kriteria 

4. Memberikan penilaian untuk masing-masing alternatif terhadap masing-

masing kriteria 

5. Menghitung nilai total untuk masing-masing alternatif 

6. Memilih alternatif dengan nilai total terbesar 

 

Tabel 2.3 Contoh tabel matriks evaluasi  

Kriteria 
Nomor Nomor Kriteria 

Total Rangking Bobot 
Kriteria 1 2 3 4 5 

Pembiayaan 1                 

Waktu 2                 

Ketersediaan 3                 

material                   

Kriteria 4                 

pengawasan                   

dan kontrol                   

Tenaga kerja 5                 

                    

Sumber: Tugas Akhir Hidayat dan Ardianto (2011) 

 

2.5.1.5 Tahap Pengembangan 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan rekomendasi yang 

telah dilengkapi informasi dan perhitungannya secara tertulis dari alternatif yang 

dipilih dengan mempertimbangkan pelaksanaan secara teknis dan ekonomis. 
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Dalam tahap rekomendasi dapat juga berisi usulan alternatif yang 

direkomendasikan beserta dasar pertimbangan. Menurut Berawi (2013) tujuannya 

adalah untuk menganalisis lebih lanjut alternatif yang terpilih dari tahapan 

sebelumnya. 

 

2.5.1.6 Tahap Penyajian 

Jika sebelumnya sudah ada desain awal, maka alternatif desain terpilih di 

atas dibandingkan dengan desain awal tersebut. Biasanya dalam hal biaya proyek. 

 

2.2 Dinding 

Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang 

melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan 

menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-

ruangan, atau melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka. Tiga jenis 

utama dinding struktural adalah dinding bangunan, dinding pembatas (boundary), 

serta dinding penahan (retaining). 

Dewasa ini terdapat berbagai macam material yang bisa dipergunakan 

sebagai bahan konstruksi dinding. Selain batu-bata yang sudah dipergunakan 

sejak jaman kolonial, saat ini tersedia batako, beton ringan, beton pra cetak, dan 

berbagai material alternatif lainnya. Bahkan bambu plester dan styrofoam sudah 

mulai dipergunakan sebagai material penyusun dinding, walaupun masih sebatas 

proyek percontohan. Tentu masing-masing material di atas mempunyai 

karakteristik sendiri-sendiri. Perlu diketahui sifat masing-masing material untuk 

dapat memperoleh aspek manfaatnya secara optimal. 

Dilihat dari macamnya, dinding dapat digolongkan menjadi 3 bagian, 

yaitu: 

1. Dinding Interior. Dinding Interior adalah dinding yang dipakai di dalam 

ruangan. Ada pemilik rumah yang menginginkan rumahnya memiliki dinding 

permanen atau dinding massive, ada juga pemilik yang menggunakan dinding 

bangunan yang mudah seperti menggunakan partisi. Dinding partisi ini 

merupakan sekat pembatas yang dapat diangkat atau dipindahkan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruangan
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2. Dinding Eksterior. Adalah dinding yang letaknya di luar ruangan. Karena 

terletak di luar ruangan maka dinding exterior harus kuat, indah, dan tahan 

cuaca, terutama disesuaikan dengan cuaca daerah sekitar. Dinding eksterior 

harus kuat karena dinding tersebut mengalami kontak langsung dengan kondisi 

lingkungan seperti perubahan cuaca. Di daerah yang sering terjadi gempa, 

sering hujan, dan tingkat cuaca panasnya tinggi, pemilihan jenis materialnya 

untuk dinding sangat berpengaruh terhadap kekuatan dinding tersebut. 

Sementara itu, disebut indah karena penampakan dari luar akan menjadi nilai 

tambah pada sebuah rumah atau bangunan bila penampilannya indah. 

3. Dinding Fungsi Khusus. Bila dinding mempunyai fungsi khusus, tentu jenisnya 

disesuaikan dengan fungsi yang harus diembannya. Misalnya dinding kedap 

suara, tentu dinding tersebut harus terbuat dari bahan akustik yang disesuaikan 

dengan tingkat ambang kebisingan yang dapat ditoleran. 

 

2.2.1 Fungsi Dinding 

Dinding bangunan memiliki beberapa fungsi, yaitu menyokong  atap  dan 

 langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi dari cuaca. Dinding pembatas 

mencakup dinding privasi, dinding penanda batas, serta dinding kota. Dinding 

jenis ini kadang sulit dibedakan dengan pagar. Dinding penahan berfungsi sebagai 

penghadang gerakan tanah, batuan, atau air dan dapat berupa bagian eksternal 

ataupun internal suatu bangunan. Jenis dinding : 

1. Dinding Partisi : Dinding ringan yang memisahkan antar ruang dalam. Terbuat 

dari gypsum, fiber, tripleks atau Duplex 

2. Dinding Pembatas : Untung menandakan batas lahan. Atau bisa disebut 

dinding Privasi 

3. Dinding Penahan : Digunakan pada tanah yang berkontur dan dibutuhkan 

struktur tambahan untuk menahan tekanan tanah. 

4. Dinding Struktural : Untuk menopang atap dan sama sekali tidak menggunakan 

cor beton untuk kolom. Konstruksinya 100% mengandalkan pasangan batubata 

dan semen 

5. Dinding Non-Struktural : Dinding yang tidak menopang beban, hanya sebagai 

pembatas apabila dinding di robohkan, maka bangunan tetap berdiri. beberapa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Atap
http://id.wikipedia.org/wiki/Langit-langit
http://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinding_kota&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pagar
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Batuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
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material dinding non-struktural diantaranya seperti batu bata, batako, bata 

ringan, kayu dan kaca.  

Dilihat berdasarkan nilai kenyamanan, nilai kesehatan, dan nilai 

keamanan, maka fungsi dari dinding antara lain: 

1. Sebagai pemisah antar ruangan 

2. Sebagai pemisah ruang yang bersifat pribadi, dan bersifat umum 

3. Sebagai penahan cahaya, angin, hujan, banjir, dan lain-lain yang bersumber 

dari alam. 

4. Sebagai pembatas dan penahan struktur (untuk fungsi tertentu seperti 

dinding lift, resovoar, dan lain-lain) 

5. Sebagai penahan kebisingan untuk ruang yang memerlukan ambang kekedapan 

suara tertentu seperti studio rekaman atau studio siaran. 

6. Sebagai penahan radiasi sinar atau zat-zat tertentu seperti pada ruang radiologi, 

ruang operasi, laboratorium,dan lain-lain. 

7. Sebagai fungsi artistik tertentu dan penyimpan surat-surat berharga seperti 

brankas di bank dan lain-lain. 

 

2.2.2 Material Dinding 

1. Bata Merah 

Bata merah adalah material yang terbuat dari tanah liat yang kemudian 

dibakar. Batu bata adalah material yang mungkin paling lama dikenal dan hingga 

saat ini masih dipergunakan sebagai bahan pengisi dinding. Sebelum 

ditemukannya sistem struktur rangka, yang mengandalkan kekuatan balok dan 

kolom sebagai penopang kekuatan struktur, batu bata dipergunakan sebagai bahan 

pembuat struktur dinding pendukung (tanpa kolom dan balok). Karena kekuatan 

sistem struktur dinding pendukung bertumpu pada penampang dinding, untuk 

mendapatkan lebar dinding yang cukup, maka batu bata disusun secara melintang 

dengan panjang batu bata pada lebar dinding. Itulah yang disebut dengan dinding 

satu bata. Sedangkan teknik penyusunan batu bata yang kita kenal saat ini disebut 

dengan dinding setengah bata. Hal tersebut dimungkinkan karena batu bata pada 

saat ini hanya sebagai material pengisi dinding. 
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Untuk memperoleh permukaan yang halus dan kekuatan dinding yang 

lebih baik, pasangan batu bata dilapisi dengan plester dan aci di kedua sisinya. 

Plester dan aci juga berfungsi untuk menahan rembesan air dari luar. Dinding batu 

bata mempunyai kelebihan sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap kekakuan struktur 

2. Merupakan insulasi yang baik terhadap panas dan suara. 

3. Mudah dalam pengaplikasian berbagai macam finishing, seperti cat dan 

wallpaper 

4. Mudah dalam penempelan furniture dan aksesoris. 

Tetapi dinding batu bata juga mempunyai beberapa kelemahan : 

1. Bahan bata yang mempunyai ukuran tidak presisi 

2. Waktu pengerjaan yang lama 

3. Stok material di pasaran tergantung musim, karena sebagian besar masih 

diproduksi secara tradisional. 

Kualitas dan kekuatan dinding pasangan batu bata tergantung pada 

beberapa aspek : 

1. Kekuatan batu bata sebagai material penyusun. Kita mengenal berbagai 

jenis batu bata di pasaran. Mulai dari yang berukuran kecil hingga besar, 

mulai dari yang mempunyai permukaan yang halus hingga kasar. Pilihlah 

batu bata yang cukup kuat (tidak mudah patah) dan mempunyai tingkat 

kekasaran permukaan yang sedang. Permukaan yang terlalu halus akan 

mempengaruhi daya rekat antara batu bata dan adukan. Di pasaran 

memang tersedia batu bata dengan permukaan yang sangat halus yang 

diperuntukkan bagi dinding batu bata ekspose. 

2. Teknik penyusunan bata. Susunlah bata secara selang-seling untuk 

mendapatkan kekuatan yang optimal. sebaiknya jangan gunakan batu bata 

yang telah patah, kecuali patahan setengah yang memang diperlukan untuk 

bagian tepi. Dalam sekali pemasangan, batu bata maksimal bisa dipasang 

hingga ketinggian 1m. Setelah itu pemasangan harus dilakukan di bagian 

dinding yang lain untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk 

mengering. 
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3. Gunakan jidar (acuan) dengan bahan aluminium untuk mendapatkan 

pemasangan bata yang lebih presisi. Pemakaian jidar dengan kayu 

sebaiknya dihindari karena tidak terjamin kelurusannya. Teknik 

pemasangan bata sangat mempengaruhi tebal tipisnya plesteran. apabila 

pemasangan bata presisi, maka plesteran akan bisa lebih tipis, yang berarti 

lebih menghemat bahan, juga sebaliknya. Jidar harus di lot dengan 

timbangan/bandul karena menjadi acuan secara vertikal. Untuk 

mendapatkan acuan horizontal dipergunakan benang yang diikatkan di 

antara 2 jidar vertikal. Acuan benang biasanya diperoleh dengan selang 

yang berisi air untuk memperoleh posisi vertikal yang sama dengan hukum 

fisika bejana berhubungan. Jangan lupa, bekalilah tukang dengan water 

pas untuk mengukur kedataran batu bata yang dipasang. Memang 

pasangan batu bata tidak akan kelihatan setelah dinding diplester dan diaci, 

tetapi pemasangan yang lebih baik tentu akan bisa memberikan kekuatan 

dinding yang lebih baik. 

4. Kekuatan material pasangan. Material untuk pasangan bata menggunakan 

campuran semen dan pasir yang telah diayak. Gunakan campuran semen : 

pasir sebesar 1:3 untuk trasraam dan campuran 1:4 atau 1:5 untuk dinding 

biasa. Dinding trasraam terdapat di kamar mandi, dan bagian bawah dari 

seluruh dinding dengan jarak 50cm dari sloof. Karena memiliki semen 

lebih banyak, campuran trasraam ini lebih kedap air daripada adukan 

pasangan dinding biasa. Fungsinya untuk mencegah rembesan air dari 

dalam tanah masuk ke dalam dinding. Gunakan semen yang berkualitas 

baik serta pasir yang bersih. Ada cara mudah untuk mengetahui kualitas 

pasir. Celupkan saja segenggam pasir ke dalam air. Semakin keruh air 

yang diperoleh, berarti kualitas pasir semakin jelek karena bercampur 

lumpur dan tanah. 

5. Plesteran. Pasangan bata dilapisi dengan plesteran setebal 2-3cm. Bahan 

plesteran sama seperti pasangan, yaitu capuran semen dan pasir ayak. 

Untuk plesteran bisa mempergunakan campuran dengan semen yang lebih 

sedikit daripada pasangan, yaitu dengan perbandingan 1:5 atau 1:6 antara 

semen dengan pasir. Seperti halnya pasangan, kualitas semen dan pasir 
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akan sangat mempengaruhi kualitas plesteran yang dihasilkan. Oh ya, 

jangan lupa untuk membasahi dinding bata yang akan diplester, supaya 

pengeringan kedua material yang berbeda tersebut bisa terjadi dalam 

waktu yang bersamaan. 

6. Acian. Sebagai lapisan terakhir untuk mendapatkan permukaan dinding 

yang halus, dinding bata dilapisi dengan acian setebal 3-5mm. Bahan acian 

adalah semen yang dicampur dengan air. Tentu saja kualitas semen lah 

yang paling menentukan kualitas acian. Seperti halnya plesteran, jangan 

lupa untuk membasahi dinding yang telah diplester dengan air, supaya 

acian tidak terlalu cepat kering. Apabila acian terlalu cepat mengering 

akan terjadi retak-retak rambut pada permukaan dinding. Tunggu plesteran 

hingga 3-4 hari sampai mengering betul, barulah bisa dilakukan aplikasi 

finishing seperti cat dan wallpaper. 

 

2. Bata Ringan Hebel 

Bata ringan adalah batu bata yang memiliki berat jenis lebih ringan 

daripada bata pada umumnya. Bata ringan dikenal ada 2 (dua) jenis: Autoclaved 

Aerated Concrete (AAC) dan Cellular Lightweight Concrete (CLC). Keduanya 

didasarkan pada gagasan yang sama yaitu menambahkan gelembung udara ke 

dalam mortar akan mengurangi berat beton yang dihasilkan secara drastis. 

Perbedaan bata ringan AAC dengan CLC dari segi proses pengeringan yaitu AAC 

mengalami pengeringan dalam oven autoklaf bertekanan tinggi sedangkan bata 

ringan jenis CLC yang mengalami proses pengeringan alami. CLC sering disebut 

juga sebagai Non-Autoclaved Aerated Concrete (NAAC). 

Dinding bata ringan merupakan dinding dengan menggunakan teknologi 

aerasi. Produk ini dikembangkan oleh Joseph Hebel di Jerman pada tahun 1943 

dan mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1995. Bata ringan dibuat dari bahan 

baku pasir kuarsa, kapur, semen, dan bahan pengembang yang dikategorikan 

sebagai bahan – bahan untuk beton ringan. Pasir kuarsa digiling dalam ball mill 

hingga tercapai ukuran butiran yang dibutuhkan. Bahan baku yang telah dicampur 

air dan bahan pengembang ditimbang dan diukur dalam mesin pencampur hingga 

menjadi adonan. Adonan tersebut kemudian dituang dalam cetakan baja.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bata
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeringan
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Melalaui proses kimia tercipta gas hydrogen yang membuat adonan 

mengembang membentuk jutaan pori – pori kecil yang membuat bata ini menjadi 

ringan. Proses akhirnya adalah memanggang bata dalam oven bertekanan tinggi 

yang disebut autoclave chamber dengan uap panas hingga suhu 1830 C.  

Bata jenis ini memiliki berat lebih ringan dan permukaan yang lebih halus. 

Dinding dari bata ringan bisa langsung diberi acian tanpa diplester terlebih 

dahulu. Bahan yang digunakan untuk acian adalah semen instan atau semen 

khusus. Bata ringan memiliki ukuran 60 cm x 20 cm dengan ketebalan 8 – 10 cm.  

Menurut Hidayat dan Ardianto (2011) perhitungan dinding bata ringan per 

m
2
 adalah sebagai berikut : 

Semen Instan = 11,43 kg 

Bata ringan = 8 buah 

Air = 0,15 – 0,16 liter 

Kelebihan Bata Ringan ( Hebel) : 

1.  Waktu pemasangan relatif lebih cepat 

2.  Rangka beton pengaku lebih luas, antara 9 – 12 m2 

3. Mempunyai sifat kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya 

rembesan air 

4.  Ringan, tahan api, dan mempunyai kekedapan suara yang baik. 

Kekurangan Bata Ringan ( Hebel) : 

1.  Harganya relatif lebih mahal untuk tiap satuan 

2.  Karena tergolong jenis baru, tidak semua tukang pernah memasang bata ringan 

3. Masih jarang ditemukan di toko bahan bangunan kecil dan hanya dijual dalam 

jumlah 1m3. 

Bata Ringan/hebel memiliki bobot yang lebih ringan yang dapat 

memperkecil pembebanan struktur dibawahnya sehingga dapat menghemat pada 

pondasi. Bata Ringan ini cocok digunakan pada bangunan-bangunan bertingkat 

atau gedung-gedung karena pembebanan menjadi hal yang sangat penting untuk 

menekan biaya. Hebel memiliki dimensi yang lebih besar dari bata konvensional 

yaitu 60cm x 20cm dengan ketebalan 7 hingga 10 cm yang menjadikan pekerjaan 

dinding lebih cepat selesai dibandingkan bata konvensional dan pada proses 

pemasangannya tidak membutuhkan adukan pasangan yang tebal, tetapi cukup 
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direkatkan dengan semen instant /mortar tipis-tipis saja. Bata Ringan/hebel lebih 

tahan terhadap api selama kurang lebih 4 jam karena mempunyai kemampuan 

dalam hal insulasi (penahan) panas dan suara, sehingga untuk ruangan-ruangan 

khusus yang mengharuskan tahan api atau kedap panas dan suara, dengan 

digunakannya hebel akan lebih bermanfaat. Untuk hebel secara harga satuan 

material terlihat lebih mahal dari batu bata, tetapi penggunaan semen, waktu 

pelaksanaan, beban yang harus ditanggung struktur, akan lebih efisien apabila 

menggunakan aerated concrete block (salah satu merek hebel). Waktu 

pelaksanaan mempengaruhi upah tukang yang harus dibayar, dan apabila lebih 

cepat itu berarti akan lebih hemat dalam pengeluaran biaya. 

 

3. Batako 

Batako, adalah material yang terbuat dari campuran semen dan pasir kasar 

yang dicetak padat atau dipress. Selain itu ada juga yang membuatnya dari 

campuran batu tras, kapur dan air. Bahkan kini juga beredar batako dari campuran 

semen, pasir dan batubara. Dengan bahan pembuatan seperti yang telah 

disebutkan, batako memiliki kelemahan yaitu kekuatannya lebih rendah dari bata 

merah, sehingga cenderung terjadi keretakan dinding, terutama jika bagian 

kosong-nya tidak diisi dengan adukan spesi. Pemakaian material batako untuk 

dinding juga membuat bangunan lebih hangat bahkan cenderung pengap dan 

panas, tidak seperti bata merah yang terbuat dari material tanah. Batako cenderung 

lebih ringan daripada bata merah. Ukuranya lebih besar dari batu bata, sehingga 

jumlah kebutuhanya lebih sedikit. Karena ukuranya besar maka pemasangan lebih 

cepat. Teksturnya pun terlihat lebih halus dari bata merah.  

 

4. Dinding Panel 

Dinding panel adalah dinding metode baru yang menggunakan wiremesh 

dan polysterene sebagai penyusun utama yang kemudian dipelester dengan alat 

khusus. Teknologi ini yang berasal dari Italia. Dinding panel memberikan banyak 

keuntungan untuk pemakaian dinding internal maupun eksternal. Dengan 

pemasangan yang efisien (satu grup/ 2 pekerja dapat memasang kurang lebih 35 

m2 per hari) dan hemat, dinding panel memberikan efisiensi ruang yang lebih 
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besar karena ketebalannya yang hanya 7,5 cm. Tersedia juga ketebalan 10 cm, 

12,5 cm, atau menurut kebutuhan (Hebel, 2014). Karakteristik dinding panel dapat 

dilihat pada tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4  Karakteristik Dinding Panel 

Lebar (mm) 600 

Tebal (mm) 100 125 150 

Berat jenis kering (kg/m
3
) 660 

Berat jenis normal (kg/m
3
) 780 

Kuat tekan (N/mm
2
) 6,2 

Panjang (m) 3 3 4 

Berat per m
2
 (kg) 78 97,5 117 

Ketahanan api (jam) 1,5 2 3 

Sumber : www.hebel.co.id 

 

 


