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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum 

Proyek konstruksi dalam pencapaian tujuannya melibatkan banyak 

pihak dan para pelaksana, dimana semua pihak harus saling bekerja sama 

untuk keberhasilan proyek tersebut. Sumber daya yang digunakan selama 

proses konstruksi adalah: materials, machines, men, method, and money. 

Selanjutnya sumber daya yang ada dikelola dengan sistem manajemen 

yang baik, sehingga mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan rencana 

dan jangka waktu yang telah ditentukan. Tim kerja yang terbentuk dalam 

proyek konstruksi dapat memberikan semangat untuk mewujudkan hasil 

terbaik sehingga apa yang diharapkan dari tujuan fungsional proyek dapat 

diraih (Istimawan Dipohusoso, 1995: PP. 71-72). 

Persaingan dalam dunia konstruksi sangatlah ketat dalam 

pelaksanaannya, mutu, biaya dan waktu menjadi pertimbangan bagi pihak 

owner dalam memilih kontraktor untuk proyek pembangunan yang akan 

dilaksanakan. Sinungan (1992: P.21) dalam bukunya Produktivitas Apa 

dan Bagaimana mengatakan bahwa pada tingkat sektoral dan nasional, 

produktivitas menunjukkan kemampuannya dalam membantu 

mengevaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan pendapatan, upah, dan 

harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi 

pendapatan, membandingkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda untuk 

menentukan prioritas kebijakan. Sumber daya manusia yang baik dan 

bertanggung jawab merupakan faktor yang sangat diperlukan guna 

mencapai keberhasilan suatu proyek. Sehingga sangatlah perlu untuk 

menganalisis produktivitas pekerja dan variabel yang mempengaruhinya 

untuk memperoleh peningkatan produktivitas kerja. 

Produktivitas pekerja mempengaruhi performasi kemampuan 

bersaing dalam industri konstruksi. Namun, kendala utama bagi pelaksana 
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konstruksi adalah belum adanya informasi yang faktual tentang tingkat 

produktivitas pekerja konstruksi yang dapat digunakan untuk perencanaan 

biaya dalam usaha memenangkan tender dan sebagai pedoman selama 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ervianto (2004) dalam bukunya Teori-

Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi menyatakan bahwa proyek 

konstruksi memiliki karakteristik unik yang tidak berulang. Proses yang 

terjadi pada suatu proyek tidak akan berulang pada proyek lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi proses suatu proyek 

konstruksi berbeda satu sama lain. Mengantisipasi kondisi tersebut maka 

dalam merencanakan tenaga kerja hendaknya dilengkapi dengan analisis 

produktivitas dan indikasi variabel yang mempengaruhinya.  

Terdapat beberapa metoda pengukuran produktivitas pekerja di 

lapangan yang diadopsi dari manufaktur diantaranya time study, time and 

motion study, dan work sampling. Metoda-metoda ini memerlukan 

pengukuran produktivitas aktual di lapangan secara khusus.  Dari 

ketiganya, metode work sampling adalah metode yang bisa digunakan 

untuk pengukuran produktivitas dengan cukup mudah, suatu studi oleh 

Koento Danny Wibowo & Andi Prasetyo (2004), dalam Toma Mandani 

(2010). 

Sumber daya manusia merupakan elemen paling strategik dan 

susah dikelola dalam organisasi. Peningkatan produktivitas pekerja hanya 

mungkin dilakukan oleh manusia. Manajemen SDM yang tidak tepat dapat 

menjadi penyebab terjadinya pemborosan waktu dan biaya. Karena itu, 

memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan salah satu 

tuntutan guna meningkatkan produktivitas kerja. Pendekatan yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja salah 

satunya adalah metode yang mengklasifikasikan aktivitas pekerja. Dalam 

penelitian ini pengamatan dilakukan dengan productivity rating, dimana 

aktivitas pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu Essential contributory 

work, Effective work (pekerjaan efektif) dan Not Usefu/Ineffective Work 
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(pekerjaan tidak efektif), suatu studi oleh Oglesby (1989: PP.180-181), 

dalam Tom Mandani (2010).  

Tanggung jawab dan disiplin kerja yang baik akan menunjang 

pembangunan. Maka dari itu, kerja yang efektif menurut jumlah jam kerja 

yang seharusnya (tidak korupsi waktu) serta kesesuaian tahapan kerja 

masing-masing pekerja akan mendorong kelancaran dan kemajuan sebuah 

pelaksanaan proyek. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Produktivitas 

Kata “produktivitas” sendiri pertama kali disebutkan pada sebuah 

artikel oleh Quesnay tahun 1766. Pada tahun 1833, Littre mendefinisikan 

pengertian dari produktivitas sebagai kemampuan dalam memproduksi. 

Definisi yang lebih spesifik dari produktivitas yaitu sebagai perbandingan 

antara keluaran dan sumber-sumber yang digunakan dalam menghasilkan 

keluaran. Sedangkan menurut Sinungan, (1992: P.12), secara umum 

produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik 

(barang-barang atau jasa) dengan masuknya yang sebenarnya. Misalnya 

saja “produktivitas” adalah ukuran efisiensi produktif diartikan sebagai 

suatu perbandingan antara hasil keluaran (output) dan masukan (input).  

Produktivitas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  
 

 
…………………………………………………………………(2.1) 

(Putti, 1985: P.8) 

Dimana: 

P = Produktivitas (m2/menit) 

O = Output (m2) 

I = Input (menit) 
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Ukuran Output (O) dapat dinyatakan antara lain dalam bentuk: 

1. Jumlah satuan fisik produk/jasa. 

2. Nilai rupiah produk/jasa. 

Ukuran Input (I) dapat dinyatakan antara lain dalam bentuk: 

1. Jumlah waktu. 

2. Jumlah tenaga kerja 

3. Jumlah biaya tenaga kerja 

4. Jumlah material 

Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan dengan tenaga 

kerja yang dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang 

digunakan atau jam-jam kerja orang.  

2.2.2. Produktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan seorang 

tenaga kerja atau pekerja untuk menghasilkan sejumlah keluaran dalam 

satu satuan waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja tersebut dapat 

merupakan ukuran efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini mengingat 

bahwa secara nyata, dalam melakukan pekerjaannya, seorang pekerja 

belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Suatu 

jurnal penelitian oleh M. Asad Abdurrahman & Rusdi Usman Latief 

(2013), dalam Aris Ananta (1990), mengemukakan bahwa produktivitas 

tenaga kerja adalah pencerminan dari mutu tenaga kerja jika hal-hal lain 

dianggap tetap sama.  

Seorang tenaga kerja dianggap produktif jika ia mampu 

menghasilkan keluaran (output) yang lebih banyak dari tenaga kerja lain, 

untuk satuan waktu yang sama. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa 

seorang tenaga kerja menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi 

bila ia mampu menghasilkan jumlah keluaran yang sama dengan waktu 

yang lebih singkat.  

                            
                                

                           
……(2.2) 

(Sinungan, 1992: P.25) 
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2.2.3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai pengertian 

sebagai berikut: 

1. Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga 

personil, pekerja, atau karyawan). 

2. Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan 

keberadaannya. 

3. Potensi yang berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di 

dalam organisasi, untuk mewujudkan keberadaan organisasi. 

Latar belakang yang berbeda dari para tenaga kerja, menimbulkan 

keragaman tenaga kerja.  

Tenaga kerja proyek konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja 

dalam suatu proyek yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan 

dalam proyek konstruksi. Tenaga kerja di masa mendatang harus benar-

benar mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya, karena dalam 

industri konstruksi hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting 

guna kelancaran dan keberhasilan proyek, khususnya produktivitas proyek 

tersebut. Bila dilihat dari bentuk hubungan kerja antara pihak yang 

bersangkutan, maka tenaga kerja proyek khususnya tenaga kerja 

konstruksi dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Tenaga kerja borongan, tenaga kerja berdasarkan ikatan kerja yang ada 

antara perusahaan penyedia ikatan tenaga kerja (labour supplier) 

dengan kontraktor untuk jangka waktu tertentu. 

b. Tenaga kerja langsung (direct hire), tenaga kerja yang direkrut dan 

menandatangani ikatan kerja perorangan dengan perusahaan 

kontraktor. Umumnya diikuti dengan latihan, sampai dianggap cukup 

memiliki kemampuan dan kecakapan dasar. 

2.2.4. Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

Selama berlangsungnya pekerjaan harus diukur hasil-hasil yang 

dicapai untuk dibandingkan dengan rencana semula. Obyek pengawasan 

ditujukan untuk memenuhi persyaratan minimal segenap sumber daya 
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yang dikerahkan agar proses konstruksi secara teknis dapat berlangsung 

dengan baik. Upaya mengevaluasi hasil pekerjaan untuk mengetahui 

penyebab penyimpangan terhadap estimasi semula. Pemantauan 

(monitoring) berarti melakukan observasi dan pengujian pada tiap interval 

tertentu untuk memeriksa kinerja maupun dampak sampingan yang tidak 

diharapkan (Istimawan, 1996: P.423). 

Ravianto (dalam penelitian Robert Eddy S, 2007: P.10) bahwa 

pengukuran produktivitas mempunyai 2 bentuk sebagai berikut: 

1. Bentuk sederhana 

a. Produktivitas diukur sebagai perbandingan antara jumlah hasil 

kegiatan produksi dengan satuan waktu. 

b. Produktivitas diukur sebagai perbandingan output (hasil) dengan 

input (masukan) berupa kapasitas terhadap jam/orang. Output bisa 

berupa ton/produk, jam standar, satuan jasa. 

2. Bentuk majemuk 

Pengukuran produktivitas dengan perbandingan jumlah yang 

dihasilkan (output) suatu unit kegiatan produktif terhadap jumlah 

keseluruhan sumber-sumber yang digunakan oleh unit tersebut (input). 

Pengklasifikasian aktivitas pekerja merupakan salah satu pendekatan untuk 

mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja. Dalam penelitian ini 

pengamatan dilakukan dengan metode productivity rating, dimana 

aktivitas pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu, Essential Contributory 

Work, Effective Work dan Not Useful/Ineffective Work. 

a. Essential Contributory Work, yaitu pekerjaan yang tidak secara 

langsung, namun bagian dari penyelesaian pekerjaan. Misalnya:  

1. Menunggu tukang yang lain dengan tidak bekerja. 

2. Mengangkut peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

3. Membaca gambar proyek. 

4. Mendiskusikan pekerjaan. 

5. Menerima instruksi pekerjaan. 
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b. Pekerjaan Efektif (Effective Work), yaitu disaat pekerja melakukan 

pekerjaannya dizona pekerjaan. Contohnya adalah pekerjaan mengecat 

dinding, pekerjaan mengecor balok, dll. 

c. Pekerjaan tidak efektif (Not Useful/Ineffective Work), yaitu kegiatan 

selain diatas yang tidak menunjang penyelesaian pekerjaan. Seperti 

meninggalkan zona pekerjaan, berjalan dizona pekerjaan dengan 

tangan kosong, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur, 

mengobrol, dll. 

Untuk menghitung berapa besar tingkat keefektifan (produktifitas) pekerja 

digunakan pendekatan labor utilization rate (LUR) dihitung dengan 

formula berikut: (1) 

LUR 
            

 

 
                      

                
 x 100%.………………………..(2.3) 

Total pengamatan = effective + essential contributory + not effective..(2.4)  

Suatu studi oleh Oglesby (1989) (dikutip dalam Tom Mandani (2010, 

halaman 19), mengatakan untuk sebuah tim kerja dikatakan mencapai 

waktu efektif atau memuaskan bila faktor utilitas pekerjanya lebih dari 

50%.  

Waktu efektif adalah waktu dimana pekerja melakukan aktivitas 

yang dapat dikualifikasikan sebagai bekerja (working). Waktu tidak efektif 

adalah waktu dimana pekerja melakukan aktivitas yang dapat 

dikualifikasikan sebagai tidak bekerja (not working). Kualifikasi aktivitas 

pekerja dalam metode ini tidaklah mutlak, artinya dapat menyesuaikan 

dengan kondisi dilapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

2.2.5. Peningkatan Produktivitas Kerja 

Produktivitas pekerja proyek penting untuk diperhatikan agar tidak 

menghambat pekerjaan konstruksi. Salah satu area potensial tertinggi 

dalam upaya meningkatkan produktivitas adalah mengurangi jam kerja 

yang tidak efektif. Oleh sebab itu, manajemen harus dapat mengetahui 

cara-cara untuk mengukur produktivitas pekerja sebelum melakukan upaya 
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peningkatan produktivitas. Setiap tindakan perencanaan peningkatan 

produktivitas individual paling sedikit mencakup 3 tahap berikut: 

1. Mengenai faktor makro utama bagi peningkatan produktivitas. 

2. Mengukur pentingnya setiap faktor dan menentukan prioritasnya. 

3. Merencanakan sistem tahap-tahap untuk meningkatkan kemampuan 

pekerja dan memperbaiki sikap mereka sebagai sumber utama 

produktivitas (Muchdarsyah, 1992: PP.64-67). 

Para pemimpin harus memahami kemampuan dan keterbatasan 

yang diakibatkan oleh kondisi proyek, serta mengutamakan keselamatan 

dan kesehatan pekerja untuk mendapatkan tingkat produktivitas yang 

diinginkan dan meminimalkan segala resiko. Program produktivitas 

dimulai dengan melakukan pengukuran produktivitas di lokasi proyek. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memastikan bahwa 

perkembangan kegiatan tersebut berada pada jalur yang tepat, atau apabila 

tidak maka akan dapat menemukan perubahan-perubahan apa yang perlu 

kita lakukan. Koreksi dari penyimpangan-penyimpangan ini secara efektif 

sangat diperlukan apabila kita ingin mencapai hasil terbaik dengan 

penggunaan sumberdaya seminimal mungkin.  (Putti, 1985: PP.73-74). 

2.2.6. Pengaruh Produktivitas Terhadap Scheduling 

Proyek pada umumnya memiliki batas waktu (deadline), artinya 

proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. Namun pada pelaksanaannya pekerjaan di lapangan sulit 

disesuaikan dengan penjadwalan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan 

oleh adanya banyak faktor tak terduga yang terjadi selama pengerjaan 

proyek tersebut.  

Penjadwalan (Scheduling) kegiatan proyek pada umumnya 

divisualisasikan kedalam sebuah kurva S. Kurva S dapat menunjukan 

kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang 

direpresentasikan sebagai persentase kumulatif dari seluruh kegiatan 

proyek. Visualisasi Kurva S dapat memberikan informasi mengenai 

kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. 
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Dari sinilah diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan jadwal 

proyek. Indikasi tersebut dapat menjadi informasi awal guna melakukan 

tindakan koreksi dalam proses pengendalian jadwal. Tetapi informasi 

tersebut tidak detail dan hanya terbatas untuk menilai kemajuan proyek. 

Dalam sebuah proyek masing-masing pekerjaan saling berkaitan 

dan berpengaruh satu sama lain. Misalkan saja pekerjaan plesteran dinding 

tidak akan bisa dilakukan sebelum pasangan bata pada dinding tersebut 

selesai dikerjakan. Sehingga sangat perlu adanya ketepatan waktu 

pekerjaan sesuai jadwal yang telah direncanakan, agar pekerjaan yang 

selanjutnya tidak ikut mundur dari jadwal yang semestinya.  

Produktivitas pekerja erat kaitannya dengan cepat atau lambatnya 

sebuah pekerjaan selesai. Produktivitas yang rendah dan jumlah tenaga 

kerja yang tidak sesuai akan membuat pekerjaan semakin lama selesai. 

Sehingga akan menyebabkan keterlambatan juga bagi pekerjaan yang 

lainnya. Sebaliknya produktivitas yang tinggi dengan jumlah tenaga kerja 

yang sesuai akan mempercepat dalam penyelesaian sebuah pekerjaan.   

2.2.7. Faktor-faktor Mempengaruhi Produktivitas 

Para pemimpin harus memahami kemampuan dan keterbatasan 

yang diakibatkan oleh kondisi proyek, serta mengutamakan keselamatan 

dan kesehatan pekerja untuk mendapatkan tingkat produktivitas yang 

diinginkan dan meminimalkan segala resiko. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah: 

a. Kualitas atau jumlah tenaga kerja yang digunakan pada suatu proyek 

konstruksi. 

b. Tingkat keahlian tenaga kerja. 

c. Latar belakang kebudayaan dan pendidikan, termasuk pengaruh faktor 

lingkungan dan keluarga terhadap pendidikan formal yang diambil 

oleh tenaga kerja. 

d. Kemampuan tenaga kerja untuk menganalisis situasi yang sedang 

terjadi dalam lingkup pekerjaannya dan sikap moral yang diambil pada 

kondisi tersebut. 
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e. Minat tenaga kerja yang tinggi terhadap jenis pekerjaan yang ditekui. 

f. Struktur pekerjaan, keahlian, dan umur (kadang-kadang jenis kelamin) 

dari angkatan kerja (Sinungan, 1992: P.56). 

Variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja: 

1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu 

Kondisi fisik ini berupa iklim, musim atau keadaan cuaca. Misalnya 

adalah temperatur udara panas dan dingin, serta hujan dan salju. 

Indonesia merupakan daerah tropis, yang cuacanya panas sehingga 

mempercepat rasa lelah pekerja. Sedangkan untuk sarana bantu sendiri, 

merupakan peralatan yang disediakan untuk membantu menyelesaikan 

suatu pekerjaan. Sarana bantu diusahakan siap pakai sesuai dengan 

jadwal pemeliharaan yang tepat. 

2. Supervisi, perencanaan dan koordinasi 

Supervisi atau penyedia adalah segala sesuatu yang berhubungan 

langsung dengan tugas pengelolaan para tenaga kerja, memimpin para 

pekerja dalam pelaksanaan tugas, termasuk menjabarkan perencanaan 

dan pengendalian langkah-langkah pelaksanaan jangka pendek, serta 

mengkoordinasikan dengan rekan atau pihak lain yang terkait. 

3. Komposisi kelompok kerja 

Seorang penyelia lapangan memimpin satu kelompok kerja yang 

terdiri dari bermacam-macam pekerja lapangan, seperti tukang batu, 

tukang besi, tukang kayu dan lain-lain. Komposisi kelompok kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. 

Yang dimaksud dengan komposisi kelompok kerja adalah: 

 Perbandingan jam-orang penyelia dan pekerja yang dipimpinnya. 

 Perbandingan jam-orang untuk disiplin-disiplin kerja. 

Perbandingan jam-orang penyelia terhadap total jam-orang kelompok 

kerja yang dipimpinnya, menunjukkan indikasi besarnya rentang 

kendali yang dimiliki.  
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4. Kerja lembur 

Kerja lembur sering kali dilakukan untuk mengejar sasaran jadwal 

yang mengalami keterlambatan.  

5. Ukuran besar proyek 

Berdasarkan penelitian besar proyek (dinyatakan dalam jam-orang) 

juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di lapangan, artinya 

semakin besar ukuran proyek produktivitas menurun. 

6. Pekerja langsung versus subkontraktor 

Ada dua cara bagi kontraktor utama dalam melaksanakan pekerjaan 

dilapangan yaitu dengan merekrut langsung tenaga kerja dan 

memberikan direct hire (kepenyelian) atau menyerahkan paket kerja 

tertentu kepada subkontraktor. Dari segi produktivitas umumnya 

subkontraktor lebih tinggi 5-10% dibanding  pekerja  langsung.  Hal 

ini disebabkan tenaga kerja subkontraktor sudah terbiasa dalam 

pekerjaan yang relatif terbatas lingkup dan jenisnya, ditambah lagi 

prosedur kerjasama telah dikuasai dan terjalin lama antara pekerja 

maupun penyelia. Meskipun produktivitas lebih tinggi dan jadwal 

penyelesaian pekerjaan potensial dapat lebih singkat, tetapi dari segi 

biaya belum tentu lebih rendah dibanding memakai pekerja langsung, 

karena adanya biaya overhead (lebih) dari perusahaan subkontraktor. 

7. Kurva pengalaman 

Pengalaman akan menambah kemampuan seseorang, hal ini 

didasarkan pada asumsi bahwa seseorang atau sekelompok orang yang 

telah mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang, maka akan 

memperoleh pengalaman dan peningkatan ketrampilan. 

8. Kepadatan tenaga kerja 

Dalam pembangunan sebuah proyek ada istilah batas pagar lokasi, ada 

korelasi antara jumlah tenaga kerja konstruksi, luas area tempat kerja, 

dan produktivitas. Semakin tinggi jumlah pekerja per area atau 

semakin turun luas area per pekerja, maka semakin sibuk kegiatan per 

area,  akhirnya akan mencapai  titik  dimana  kelancaran  pekerjaan  
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terganggu  dan mengakibatkan penurunan produktivitas (Iman 

Soeharto, 1995 : PP.163-169). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dapat dibagi 

menjadi dua bagian besar, yaitu: 

1. faktor dari dalam pekerja (misal: moral dan tingkah laku, absensi dan 

keterlambatan, keahlian, kerja sama tim, dan motivasi pekerja). 

2. faktor luar (misal: material, alat, informasi, schedule, kepemimpinan, 

dan kontrol dan pengawasan). 

Pembagian dua faktor ini didasarkan pada kemampuan dari pekerja untuk 

mengontrol faktor-faktor ter-sebut, dimana faktor luar menunjukkan 

bahwa faktor tersebut berada di luar kontrol pekerja dan lebih cenderung 

berada di bawah kontrol pihak manajemen. 

2.2.8. Batu Bata 

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan 

pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat (lempung) dengan atau 

tanpa bahan lain, yang dibakar pada temperatur tinggi, sehingga tidak akan 

hancur bila direndam dalam air.  

Setiap daerah umumnya memiliki ukuran bata yang berbeda 

dengan daerah lain, hal ini tergantung kebiasaan di saerah tersebut. 

Sedangkan dalam satu daerah pun ukuran bata bisa berbeda-beda, 

tergantung cetakan yang digunakan oleh pengrajin batu bata. Umumnya 

ciri-ciri batu bata adalah sebagai berikut: 

 Umumnya memiliki ukuran: panjang 17–23 cm, lebar 7–11 cm, tebal 

3-5 cm.  

 Berat rata-rata 3 kg/biji (tergantung merek dan daerah asal 

pembuatannya).  

 Bahan baku yang dibutuhkan untuk pasangan dinding bata merah 

adalah semen dan pasir ayakan. Untuk dinding kedap air diperlukan 

campuran 1:2 atau 1:3 (artinya, 1 takaran semen dipadu dengan 3 

takaran pasir yang sudah diayak). Untuk dinding yang tidak harus 

kedap air, dapat digunakan perbandingan 1:4 hingga 1:6.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Material
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_liat
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 Kuat, kukuh dan tahan terhadap cuaca maupun benda keras. 

Jenis-jenis batu bata: 

1. Batu Bata Tanah Liat, terbuat dari tanah liat dengan 2 kategori yaitu 

bata biasa dan bata muka.  

o Bata biasa, memiliki permukaan dan warna yang tidak menentu, 

bata ini digunakan untuk dinding dengan menggunakan morta 

(campuran semen) sebagai pengikat. Bata jenis ini sering disebut 

sebagai bata merah. 

o Bata muka, memiliki permukaan yang baik dan licin dan 

mempunyai warna dan corak yang seragam. Disamping digunakan 

sebagai dinding juga digunakan sebagai penutup dinding dan 

sebagai dekorasi. 

2. Batu Bata Pasir – Kapur, sesuai dengan namanya batu bata ini dibuat 

dari campuran kapur dan pasir dengan perbandingan 1 : 8 serta air 

yang ditekankan kedalama campuran sehingga membentuk batu bata. 

Dalam penggunaannya sebagai bahan bangunan yang banyak dipakai oleh 

masyarakat, bata merah memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.  

Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangannya:  

1.   Kelebihan:  

a. Kuat dan tahan lama.  

b. Dapat menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin  

    pada musim dingin.  

c. Merupakan bahan  tahan  panas  dan  dapat  menjadi  perlindungan  

terhadap api/kebakaran.  
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d. Tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang data.  

e. Ukurannya yang kecil  memudahkan  untuk  pengangkatan  dalam 

jumlah kecil atau membentuk bidang-bidang yang kecil.  

f.  Murah dan mudah ditemukan.  

2.   Kekurangan:  

a. Waktu pemasangan lebih lama dibandingkan bahan dinding lainnya.  

b. Tidak tahan terhadap perubahan suhu yang besar.  

c. Menimbulkan beban yang cukup besar pada struktur bangunan.  

d. Sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi sehingga  

    dibutuhkan plesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding 

    yang cukup rata.   

e. Kualitas yang beragam dan ukuran yang jarang sama membuat  

    sisa material dapat lebih banyak. 

2.2.9. Alat dan Bahan untuk Pekerjaan Pasangan Bata 

Sebelum melakukan pekerjaan pasangan bata, kita terlebih dahulu 

mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Berikut adalah alat dan 

bahan untuk pemasangan bata: 

a) Alat-alat yang digunakan pada pekerjaan persiapan pasangan 

dinding dengan material bata merah yaitu:  

1) Bak/drum perendam bata.  

2) Bak/drum penampung air.  

3) Saringan pasir.  
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4) Kotak penakar bahan.  

5) Kereta dorong.  

b)  Alat-alat untuk pengaduk mortar antara lain:  

1) Sekop pengaduk.  

2) Wadah pengaduk.  

3) Mesin pengaduk.  

c)  Alat-alat untuk pekerjaan pasangan bata merah adalah:  

1) Ember.  

2) Wadah Adukan.  

3) Sendok aduk.  

4) Palu pemotong bata. 

Adapun bahan-bahan yang digunakan pada pekerjaan pasangan 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. 

2.2.10. Pekerjaan Pasangan Bata 

Pekerjaan pasangan bata memiliki syarat-syarat dan jenis ikatan-

ikatan, yaitu: 

 Syarat-syarat pasangan bata: 

1. Overlap antara pasangan batu lapis kesatu, kedua, dan seterusnya,   

tidak kurang dari ¼ bata.  

2. Siar tegak antara pasangan batu lapis kesatu, kedua dan seterusnya, 

tidak satu garis tegak lurus. 

3. Ukuran siar, baik siar tegak maupun siar datar harus sama besar. 

4. Pasangan harus benar-benar tegak dan datar.  

5. Adukan siar harus benar-banar padat dan adukan harus segera 

diplesterkan sebelum mencapai waktu paling lama 2,5 jam sejak mulai 
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dicampur. Pengadukan ulang selama masa pelaksanaan juga harus 

dilakukan untuk menjaga homogenitas dan kemudahan pengerjaan. 

Untuk pengerjaan pemasangan bata yang baik dan benar, berikut adalah 

langkah-langkahnya: 

1. Proses pengadukan 

Proses pengadukan bisa dilakukan secara manual atau menggunakan 

bantuan mesin pengaduk. Jika menggunakan mesin pengaduk maka 

pastikan mesin dalam kondisi baik. Masukkan bahan-bahan yang 

sudah ditakar ke dalam mesin pengaduk dan campurkan hingga merata. 

Tuangkan air sedikit demi sedikit dan aduk terus hingga didapatkan 

adukan lembab, periksa bila terdapat gumpalang yang kurang merata 

pecahkan dengan sendok aduk, kemudian teruskan pengaduka. Sisa air 

selebihnya dituangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk terus hingga 

didapatkan adukan yang homogency dan plastis. Sedangkan untuk cara 

manual, caranya sama seperti menggunakan mesin, namun bahan-

bahan yang sudah ditakar tadi diaduk dengan menggunakan sekop 

sampai tercampur rata. 

2. Proses pemasangan batu bata 

Langkah-langkah pasangan dinding adalah sebagai berikut:  

a. Siapkan semua peralatan dan tempatkan pada posisi yang benar.  

b. Siapkan bahan-bahan (bata merah dan adukan) yang akan 

digunakan dalam kondisi siap pakai.  

c. Pasangan profil dan mistar pengukur lapisan bata secara tegak 

lurus, ukurlah dengan unting-unting.  

d. Pasangan benang penarik horizontal dan ukurlah dengan alat 

penyipat datar (waterpass/slang).  

e. Tentukan ketebalan lapisan arah vertikal pada mistar ukur sesuai 

ketebalan bata ditambahkan tebal spesi (6-10mm).  

f. Pastikan bahwa permukaan dasar dalam kondisi bersih dan bebas 

dari debu agar pelekatan cukup sempurna 

 



22 
 

Ikatan-ikatan bata: 

1. Ikatan ½ bata:  Ikatan ini diperoleh dengan cara memasang bata arah 

memanjang pada setiap baris, pada kedua ujung setiap lapis kedua, 

lapis keempat, lapis keenam dan seterusnya, atau sebaliknya dipasang 

bata ½ sehingga terbentuk ikatan ½ bata, ikatan ini biasanya digunakan 

untuk tabal pasangan ½ bata atau 11cm.  

2. Ikatan Inggris:  Ikatan ini diperoleh dengan memasang bata arah 

memanjang pada setiap lapis pertama, lapis ketiga, lapis kelima, dan 

seterusnya, kemudian memasang bata arah melebar pada setiap kedua, 

lapis keempat, lapis keenam, seterusnya dengan sisipan ¼, setelah bata 

arah melebar pada kedua ujung pasangan atau sebaliknya sehingga 

membentuk ikatan ¼.  

3. Ikatan Belanda: Ikatan ini diperoleh dengan cara memasang bata arah 

melebar pada setiap lapis pertama, lapis ketiga, lapis kelima, dan 

seterusnya kemudian memasang bata arah memanjang seterusnya 

dengan diawali bata ¾ bata kedua ujung pasangan atau sebaliknya 

sehingga membentuk ikatan ¼. Ikatan ini bisa dikembangkan menjadi 

dua dua macam yakni ikatan tegak dan ikatan silang dan biasanya 

digunakan untuk tebal pasangan 1 bata atau 23 cm, 1 ½ bata atau 35 

cm dan seterusnya. 

4. Ikatan Vlaam: Ikatan ini diperoleh dengan cara memasang bata arah 

melebar yang digabung dengan arah memanjang pada setiap lapis 

pasangan, setiap lapis pasangan yang sama hanya pada lapis kedua, 

lapis keempat disisipkan bata ½ setelah  bata  arah  melebar  pada  

kedua  ujung pasangan sehingga terbentuk ikatan. 

5. Ikatan Rantai:  Ikatan ini diperoleh dengan cara memasang 1 bata arah 

melebar kemudian dipasang 2 bata arah memanjang, 1 bata arah 

melebar untuk pasangan lapis kesatu, lapis ketiga, kelima, dan 

seterusnya. Untuk memperoleh ikatan ¼ maka pada pasangan lapis 

kedua, keempat, keenam dan seterusnya diawali dengan memasang 

bata ¾.  


