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I, PENDAHUIDAN •

Kwalitae suatu pasangan bata cenderung tergantung dari kwalitas mortar atau adukan yang dipakai. Jadi secara keseluruhan ada b•berapa faktor yang menentukan ;

1. Pekerjaan

pendahulu~n,

menakar dan mencampur baban.

2. Peralatan yang dipergunakan.

3. Kecakapan kerja, baik para pengawas maupun para tukengnya sendiri.

n.

MORTEL.

Mortal atau adullan biasanya terdiri dar1 unsur-unsur:
- Pengikat ( PC 1 kapur ) •
- Pengisi/agregat ( Tras, pasirt semen merab ) •
-Air.

Komposisi dari ketiga unsur tsb dalam pelaksanaannya banyak sekali variasinya,
tergantung dari maksud

d~n

tujuPO pekerjaan.

Dala m bab berikutnya akan disinggung mengenai komposisi-komposisi tsb beserta
basil test laboratoriumnya.

1. fungsi mortel
Da la m suatu pasangan beta, adukan berfungsi sebagai :
- Pengikat antPra bata

s~tu

- Penyalur beban dari satu

dengPn bata lPinnya.

b~t~

ke batP berikutnya.

- MengbilPngkFn deviasi pada ptnnukaan bata.

2. Bahan-balvn untuk. mortei.
Dari ketiga unsur pokok b.tlan mortel(kecu~li PC) sebelum di:-duk menjadi adonan
maka perlu adanya pekerjaan

pendabulu~n(treated)

agpr basil yPng diperoleb se-

suai/mendekPti yang dimaksud.

2.1. PortlPnd Cement.
Menurut basil peneli tian bPhwP. PC y-Bng beredar di pasarPn Ind.onesiR sudab
memnuhi

st8nd::~rd,

pendPbuluPn.

untuk itu dt!!ltm penggunaannye.

tid~k

perlu

adPny~'

pengerjaan
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2.2. Kapur.
Di

d~lam

NI ( Normal is Psi Indonesia) no 7 e.da beber!!pa persyaratan

kapur sebagc?i bahan bangunan. Mislli. dari segi

kehalus~

~

butiran

d~n

org~nik

yang me-

kedalam botol hingga setengahnya, kemudian

mas~kan

ka -

dar aktifnya.
- Harus lewat seluruhnya padP ayakan ~

7mm.

- Kadar ak tifny P 80% - 90%
( Yang bany~>k terdapat di Indonesia 65% - 7CJI, )

2.;a.

Agregat.
Agregat atau bahP.n pengisi harus memenuhi syarat-syarat
a. Bersih.
Bersih dalam arti bebas kad)'lr lumpur a taupun unsur-unsur
ngganggu proses pengerasan. ( MisPl Hcl, H2S04 )
Test kadPr lumpur dPpat dilakukan sbb:
- Masukkan

agreg~>t

air jemih sampai sebatas

3/4 botol.

- Kocoklah dP.n simpan kira-kira satu jam.
- Jumlah/tebat lumpur yang mengend9P pada bagian atas agregat menunjukkan juml.ah pengotoranny2.
Test kadPr unsur organik dapat dilakukan sbb:
- Dilakukm seperti pada test kadar lumpur, akan tetapi la:rutan yang dipakai adalah Natrium hydroksida

3%,

dan

dibi~>rkan

sPmpai 24 jam.

- Kalu larutan ben1arna jernih menandakan agreg,otnya baik 1 tPpi kalau ber~rnP

kuning a tau kecoklat-coklPtan maka berarti agreg.ot tsb jelek.

b. Bernradasi baik.
Yaitu hPrus mempunyai dbmeter butiran yang
- Harus le~tseluruhnya pada ayakan

di~rsyaratkan.

4,76mm

x

4,76mm.

- Atau tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal spesi.
Dari hasil penelitian terbyata tras dan semen merah gradasinyP kuramg baik.
Untuk memperbaiki diPnjurkan dicampur deng.!ll pasir. ( Lih.ot diagram I ).
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c. Berbutir persegi.
Ditinjau dsri segi ikBtPD yang

terj~,

maka bentuk persegi akan lebih baik

dPripada bentuk bulat atau lonjong.

L.4.

Air.
Air yang boleh dipergunakan untuk Bdukan adalah air jernih

y;:~ng

bisa diminum,

yt>i tu yang bebas dari kotoran organlik dan as am yang prinsipnya bisa mengganggu
proses penerasan dala.m tubuh adukan. Misal Hcl 1 H2S04.

3. Men ~kar ben an.
Menakar b:han dengan menggunakan singkup ti.dak dibenarkan, karena jumlah persingkup dari setiap bahan ti.daklPh sama,

ber~rti

volumeny::> tidak S!SUBi dang :>n yang d1

kehendaki.
Untuk itu sebagai alat penakar diBnjurkan

menggunak~n

ember, kotak

k~

atau kere

ta sorong yPg dilengkPpi dengan sebilah papan perata(pemeres).
Penekar untuk bPhan-bahan yang basah, setiap selesai digunakan h~rus dikontrol/di
bersihkan Pgar

tid~k

ada sisa-sisa bahan yang menempel.

4. Mengaduk mortel.
Kit~

8'.

kenal duat m::>cam cara mengaduk mortal.

Mengaduk dengan mesin.
Dengan cara ini selain lebih cepat juga diperoleh
Lama pengadukan

aduk~n

yang lebih rata.

berkisar 8meni t - 1Omeni t.

b. Mengaduk dengm kotP.lj kayu.
Alat-alat ya1g diperluka n : - kotak kayu ukurPD 20cm x 100cm x 16ocm •.
- singkup.
- rPke(cangkul berlubang)
- ember.
Cars mengeljakan :
• Kotak

dibersihk~n

dari kotoran atau

aduk~

sebelumnya •

• Bahan pengikPt dan agregPt dicampur secara kering hingga warnany::> mereta •
•

Dibu~t

gundukan dengen

kaw~h di~ngahnya

dan dituangkan setelliah bPgim
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da-1 air yang diperlu.kan •
• DiPduk

l~gi

dengan singkup atau rake hingga tercampur rata •

• SisP air dituPngkan dan di2duk-aduk dengan rake hingga merata, termasuk
yang terdapat p¥a bPgil!ll-bagian sudut dari kotPk tsb.

5. Macam dan komposisi mortel.
Ditinjau de.ri unsur behan yang dipakPi, maka mortal dikelompokkan menjadi tigP
golong~

•

a. AdukPn PC.
b. Aduka n kapur.
c. Adukan Pc kapur.

Dik~itkao

dengan komposisi-komp osisi yang

ga kelompok tsb

d~at

bi~sa

terdapat di

Indonesia~

dPri ti-

dijPbarkan menjadi kurang lebih 23 macam aduekan. (Sebegian

dapat dilihat dalam tabel I ) •

6. KemudPhPn pengerjaan (workability ).
Workability ini sangPt penting
pengisi8Ilnya, berarti

jug~

dal~

pengerjaan pasangan. Misal agPr spesi mudah

kecepatan kerja akan meningkat.

Faktor yang menentukan workability :

- Gradasi agregat.
- Kadar air.
- KadPr pengikat.

Dikenal tiga

klasifik~i

workability.

a. Baik : - nru.dPh dibentuk.
- air yang terkandung tidak nPik ke permukaan.
- tidak melekat pada sendok.
b. Sedflng:- agak suli t dibentuk.
- air naik ke permukaPn.
c. Buruk: - sulit dibentuk.
- air naik ke permukaF.n.
- melekat pada sendok ata.u sebPliknya, martel sukar disendok.

=t-: Hassil-hasil percobaan mortel.
Dalam tabel I diperlihatkan bebr~a contoh adukan dari hasil test laboratorium.
Test dilakukPn padPkubus-kubus percobaan ukuran
28 dan 60 hari.

5cm x 5cm x 5cm dalam usia 7,14

III. BATA.
Ukurm b~a yang bermacPm-mBcP.m d~lam suatu bentuk strutur/passngan akan mempengaruhi terhadap kekuBtPn
Untuk

pasang~n

itu sendiri.

itu perlu adanya panyeragaman ukurPn , dan

seb~iknya menggun~kan

uk.uran-

ukuran standard.
UkurPn

stmd~d

: 50rmn x 11 Omm x 230mm.
52mm x 115mm x 240mm.

SadPngk;n yang

b~yak

na.mun yang akan

kita dapati dPlam pasaran uk.urPnnyapun

dibicar~km

tu yang dikeluarkan oleh
Syar~t l~in

berm~csm-macam,

disini adalah janis bata katagori H, F dm A. Yai-

paberik-p~berik

sesuai dengan huruf tsb.

untuk bPta yang baik adalah :

- Biladiadukan satu sama lain akan berbuny!. nyaring.
- Sisi-sisi dan sudut-sudutnya tajam serta tidPk mudPh direpihkan.
- Warna hasil bPkarannya marata.
- Permukeanny;o tidak retak-retak.
1. Kece~an penyarap~ pada permukPan bata(suction rate).
Harus diperhatiJan sampai sejauh mPna basarnya angka penyarapan permukaan
bata terhadap air yang terkandung di dalam adukan.
Karena

kalau suction rate ini terlalu besar bise

menga~ibatkan

adukan kero-

pos~erpori dan jugaproses pengerPsan akan terganggu. Denga> n demiki~n kwali-

tas pasPngan akan menurun.
Besarny.epenyer.apan yang diperbolehkan berkisar 10 - 20 gr/drn2/menit •

.

Untuk mencapai itu biesanyP sebelum dipasPng, bP.ta dicelup terlebih dahulu
kedPlPI!l air kurang lebih 2 menit, dPll juga harus bebas dari dabu. Baik debu
alami mPUpun debu sisa pembakaran.
2. Penyimpanan ba ta.
Penyimpanan bata. yang sembrono bisa menimbulkPn kesulitan-kasulitan dalam pengerjaan berikutmya.
Untuk itu dianjurkan
- Disimpan diat~s lapis~n papan dan dibawahnya dipas~ng sticker/g~mjel
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untuk

sirkul~si

udara.

- Dijag E> dari tumbulmya 1 umu t. Bila d.isilnpan di J uar hP.rus d.iberi penu tup.
-

Sew~ktu

dipasanag harus sudah bebas lumut dPn debu.

Kalu sudah terlanjur tumbuh lumut, bisa dihiltmgkltl d.angan meJJ.Yikat atau
disir~m

dengm air cuka.

IV • PEMASANGAN BA TA.
Seperti telPh di.singgung dalam ba, pendahuluan, bPhwt- kwalitas pE'sangan bata salain dipengaruhi oleh bahannya sendiri jug::> dipengaruhi oleh ;
- Kecakapan para pekerja, bai3 dari segi pemaspnganny::> 1 penguasaan

bah~

dan alat maupun rencana kerjanya.
• PerPlatan
Mengen~i

yang dipergunakan.

PERALATAN akan dibahas khusus dalam laporan tersendiri.

1. Kecakapan kerja.
Bertalian dengan kecakapan kerja ini, biasPnyB dilapangan ki ta temui beberapp hal

f:"Jng sehPrusny::>

tid~

boleh dilakuka.n. Untuk itu perlu ad;:.ny::> perbaikan atau ba-

gaim~a seyogy::>nya dilPkukan/dikerjPkPn.
car~

a. Hubungan bata tidak memenuhi syl!'rPt, bik d::>ri susunan spesi,

pemasPngan

maupun ukurPn minimum dari. bl!'ta yang dipakai.
DisyPratkan : -

Bagi~n

sudut hPrus berPkhir dengan sistim bergigi.

-Bat~ berukurPD kurE~ng dari

1/4

tidak boleh dipakai.

- Spesi verticPl tidak boleh diisi setelah
tapi harus sudah terisi dengen

b~ta

terpasPng, te-

sendir~asewaktu

aduk terdo-

rong oleh muka bata.
- Meletakkan adukan cukup un;uk satu bata

a~tja .•

b. PasPDga bata tidak tegak.
Penggunaan unting-unting hanya diperbolehkan untuk pasangan

bat~

maximum

setinggi SPtu tingkat, karena kalau terlalu tinggi bisaterjadi kemiringan.
Dari hasil

penelitiE~n

padp gedung

du~

tingkat pasangan setengah bata

bil~

terjadi kemiringan 20 mm saja kekuatPDDya aka~l turun sampai 20% nya.
Untuk meraaak::>n arah verticPl

d~n

horizontal diperlukan W8arpes dengAn panjang

minimum 120 em. Dan untuk meratakan posisi bata dengan benang, bata tidak boleh
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mendorongny~ kear~

dipukul-pukul, tetPpi cukup

depan bal.Jah sehjnw sekali

gus rnuka ba ~ mengisi speB:i. vertical.
c. AdPbya gangguAn setelah bata dipPseng.
Sel.alla proses pengerasan maka pr:osangen
k~enP

bat~

tidak boleh digmggu sama sekali

jika demikian kennmgkin:>n ikatan spesi akan terlepas. Berarti sifat

strukturny r:o akan hilang.
d.Perlindungan terh:>dap cuP.ca.
Menurut h:>sil penelitian, bilP proses pengerPsan dari su:>tu pasAngPn bata
berlrngsung diterik matahari t:>npa perlindungan, make selain kemungkinan retek juga

mengakibat~an

turunnya kekuatan pPsangan bats tab.

Penurunan ini bisa menc P_Pai 10%.
Untuk itu di.onjurkan dipr:osang penutup. Misalnya bilik.

2. Penyusutan pada pasangan bate.
BesPr kecilnyA angka penyusutPn pad2 pas:>ngan bata terutama dipengaruhi oleh
jW'IIlah mortal yang dipPkai. MPkin banyPk mortal yang dipakPi berarti kenru.ngkinangka penyusutan jugPbesar.
TerdPpPt dua mecam penyusut.on
a .. Penyusutan beb:>s. Dimana mortal bebas menyusut, dan terj:>di sewaktu proses pengerPS an.
b. Penyusutan tidPk bebPs. Diman!O' bisa menimbulkan retPk-ret:>k karena angka

penyusut:>n yang

terj~di

lebih besPr dPri kemempuan mortal untuk mencegr:oh-

nya.
Untuk mencegEh

retakan-ret~k.on

tsb pas:-ng m h <>rus diusahakan selalu dPlam keadaan

lembab 3 - 4 hari. Hal ini bisa dilr:okukan dengan menutupinya menggunakrn bilik,
pl:>stik atau diperciki air.
1-lengen:>i br:ob PENYUSUTAN

ini akan dibah:>s lebih lanjut dalam laporPn tersendiri.·

3. Hasil-h:>sil percobP8.n pasangan bata.
Dalam tabel I diperlihP.tkPn h:>sil-hasil percobaan dengan menggunakan bebrape
variasi kornposisi mortal dan tiga rn:>vam merk bPta yang adP

dPl;m pasaran •.

Percobaan lPborPtoriurn ini dil:>kukRn atPs benda-benda coba y~ berukuran
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20cm x 23cm x 23cm dalam usia
Dengltll
untuk

memperh~tilon

mendap~tkan

7, 14,

28 dan 6o hari.

lajur-lajur tabel tsb

dihPr~kan

bisa di tPrik kesimpulan

efisiensi pekerjaan. Dengan bats kwalitas rendPh misalnyP

h~rus dipergunak~n

yang dimaksud, atau

adukPn

mac~ bagaim~na ag~r

setidak-tida~nya

didapat kekuetPn sesuai

mendekatinye.

deng~n
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Tabel I
K U AT

KOMPOSIS I

TYPE

BATA

PC

KP

PS

1

2

,

H

2

1

5
6

1

---

,

-- ~---

28hr

14hr

28hr

14hr

1,46 1,85

13,93 16,11

16,94

0,81

2,05 3,99

14,21

16,39

25,56

8,10

11,34 11,39

23,52 32,80

36,40

27,62 34,62 46,58

31,13 42,18

43,80

-----

·-- ______

f-- -----------

0,84

1,14

,_

-- -

f--

3,14

41,32 48,60

47,40

47,16 55,01

58,37

57,96

72,47

58,41 10,18

80,88

1

5

6,74 18,36 29,48

1/2

1

1

42,62 65,90 72,84

1

1

6

7hr

0,15

2

F

85,93

7hr

kg/cm2

pasangan bata

mortal

--

1

1

27,85

TRI SM

TEKAN

49,81

. 30,43 41 , 10 40,54

-- 1---

1

,

92,90 139,02 151 ,04 112,85 128,84 116,20

3
2

1,13

4,60 56,52 62,05

61,90

18,39

19,51 34,47 56,19 62,05

61,90

29,05

39,47 41!,36 70,94 72,51

78,60

1

1 ,51

A

1

80,26
1

1

--

5
6
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