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I. PENDAHULUAN
Pasangan bata merupakan salah satu hasll lndustrl yang paling
tua dl dunla.
Dl Indonesia, dlmana pembangunan merupakan salah satu program yang sedang hangat-hangatnya dlgalakkan, maka 40% dari dana pemb~ngun~n adal3h
merupakan dana yang dlperuntukknn bag! p~mbangunan perumahan. Blla dl
dal~ pelaksanaan pembangunan perum~han r~ta-rr.ta dibuat 100M2 pasangan
bata, dengan harga Rp. 4.500,00/~-~2, maka untuk 1000 rumah akan dlbutuhkan 1000 x 100 x Rp. 4.500,00 = Rp. 450.000.000,00 untuk pekerjaan pasangan bata tersebut.
Penyelldlkan dl D.P.M.B. membuktikan bahwa perbandlngan antara pasangan
bata yang dlhasllkan oleh tukang-tukang bata pada umumnya dlbandlngkan
dengan pasangan bata yang telah dikembangkan
dalam segl kecepatan
2 a tau 3 ka I i
dalam segl kekuatan
6
melihat hasll dlatas adalah tidak terlalu optimlstlk kalau kaml mengatakan, b"ahwa penghematan yang dapat dlcapal, blla cara kerja tukang-tukang batu kita dikembangkan akan bisa mencapai 19 ~
Nah dar! jumlah uang Rp. 450.000.000,00 tersebut akan dlhasilkan
penghematan sebesar 0,15 x Rp. 450.000.000,00 = Rp. 67.500.000,00.
Sebelum memiklrkan hasil dan bagalmana mencapainya coba kita sekarang
menlnjau ke lapangan.
II. PEKERJAAN PASANGAN Dl LAPANGAN
Marllah kita I ihat bagalmana cara .klta <atau tukang-tukang batu
klta) dalam mengerjakBn pekerjaan pasangan_bata (atau batako) dl lapangan.
Kemudlan akan bertanya kita :
I. Bagaimana cara menakar campuran dan bagalmana mencampurnya?
2. Bagalmana cara menggunakan batanya- ? . -- ...
3. Bagalmana cara memasang bata ?
4. Apakah pasangan yang dlbangun bis~ lurus darl bawah ke atas ?
5. Bagalmana perlakuan tukang terhadap ~asangan bata/batako baru ?
(pemeliharaan awal)
6. Bagaimana cara mengatur dan menyusun pasangan bata ?
,,
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Dari pengalaman kerja Saudara-saudara dan keadaan situasi lapangan, jelas bahwa jawaban-jawaban atas pertanyaan diatas akan berbeda-beda, tetapl yang ingin kaml blcarakan dlsini hanyalah cara-cara yang telah dlselldlkl balk oleh D.P.M.B. maupun di negara-negara lain yang telah maju~
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II. I.a. Menakar mortet
Menakar mortel harus dllaksanakan sebaik-baiknya, yang terbalk berdasarkan berat (dengan menimbang), tetapi bila haJ in! tidak memungklnkan bisa pula berdasarkan atas volume (dengan menakar).
Menakar dengan slngkup sama sekali tidak dlijinkan, karena dengan
slngkup jelas sangat sukar/tidak mungkin mendapatkan volume takaran
yang sama.
Menakar dengan cara yang blsa dipertanggung jawabkan adalah dengan
kotak kayu/bes i.
b. Mencampur mortel
Mencampur mortel merupakan suatu hal yang sering-sering dllaksanakan
secara sembarangan.
Cara yang terbalk adalah dengan mesin (mlsalnya pakai beton mol len).
Lamanya 5 - 8 menit. Tetapi kalau mau mengaduk dengan tangan maka
harus dilakukan dalam suatu bak adukan, dan cara pelaksanaan yang
terbaik adalah sebagai berikut :
I.

Semua sisa mortel lama <katau ada) harus diberslhkvn terlebih dahulu.
I I. Agregat (dlslni pasir atau tras) dltuang dulu ketengah
bak adukan.
Itt. Bahan penglkat (semen/kapur) dltuangkan pada agregat dan
IV.
V.
VI.

I I • 2.

dladuk sampai cukup rvta (adukan kering).
Dlbuat suatu "kawah 11 dltengah adukan kerlng tersebut dan
dltuang 1/2 jumlah air yang dlbutuhkan.
Semua bahan diaduk sampai cukup merata.
Sisa air dituang dan dladuk lag! sampai adukan klta betulbetu I me rata.

8 a t a
Sifat bata yang paling penting pengaruhnya terhadap mortel adalah
kecepatan pengisapan permukaan (suction rate). Kalau pengisapan pemu-

kaan tlnggi, maka air yang ada didalam mortel akan banyak dllsap
oleh batanya.
Aklbatnya mortel jadi poreu~. yang beraklbat mengganggu proses pengerasan darl mortel dan melemahkan fkatan antara bata dBn mortelnya.
Kalau penglsapan permukaan terlalu rendah, atau batanya basah, maka
parti kef -parti kel morte I t I dak ada yang d H sap ol eh batanya. Akl batnya
ikatan mekanis antara mortel dan batanya kurang, sehlngga JkaTan antaranyapun kurang.
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Kecepatan pengisapan permukaan bata yang balk adalah antara 10 gr/dm2/
menlt- 20 gr/dm2/menit. lnl bisa diatur dengan merendam bata dalam
air <selama antara 2- 8 menit). Dalam perendaman jangan lupa untuk
menghllangkan debu-debu bata yang ada pada permukaan bata tersebut.
Kemud Ian bata yang d lgu nakan sedapatnya mc.menuh i ketentuan-ketentuan
yang dltentukan dalam standard bata ( dulu Nl-10 sekarang S. I. 1.-13).
Penylmpanan bata :
Bata harus dlhlndarkan dar! kontak langsung dengan tanah, atau dengan
kata lain harus dihindarkan dari kelembaban. Jadi bata harus dlslmpan dlctas "Panggung (kayu) pendek 11 dan dlatasnya ditutup dengan gedeg
atau lembaran plastik.
lnl maksudnya untuk mencegah tumbuhnya lumut pada bata sebagal aklbat
kelembaban yang tlmbul dari tanah atau aklbat hujan.
Apakah hal lni sudah dikerjakan ?
11.3.

Cara memasang bata
Klta hanya blsa mendapatkan hasil pasangan bata yang balk blla tukangnya cakap dan mortelnya mudah dikerjakan.
3. I. M o r t e I

Mortel hany dapat bekerja sama dengan balk dengan batanya blla
regangan mortel sama atau hampir sama dengan regangan bata
(aklbat pembebanan).
Berdasarkan ketentuan lni dan menurut percobaan-percobaan yang
dllakukan, maka kekuatan pasangan optimum dldapat·pada
a tkSp

I

-

!";3

-

a tk bm

Ket.erangan
tk Sp

= tekan

Spesi

tk bm

= tekan

bata merah

Hal ini juga dapat dilihat dari percobaan-percobaan yang telah
dilakukan DPMB. ( Lihat tabel 1 )
Tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan di Indonesia

kita

dibatasi oleh :
- kwalitet bata yang sangat rendah ( umumnya )
- Indonesia adalah
Jadi

walaupu~

~daerah

gempa yang aktif

keadaan optimum didapat seperti rumus diatas

( ini terutama b~rlaku untuk bata dengan mutu tinggi, seperti
di Eropah ) , kita terpaksa mengeluarkan biaya ekstra dengan
mempertinggi mutu martel kita untuk :
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Table 1. Existing Test Results

Class

H

B r i c k
Comp.str (l)
Suction
rate
kg/crn2
avcrac;e
gr/dm2
27,85

50,Z.O

Type

M5

1

2

M7

1

2

Ml

1

1'1.6

F

85' 93

35,96

Mortnr
Composition
Cmt. Lm.Trs.Sn.R.c

1

M5

It

00,2E

9,98

5

1

6

1

2

6

M6

1

1

H2

~

1

7

1

5

Ml

r-m

1
1

M1

1
1

1

5
6

j

28

c

0' 7 5 1 , "~' 6 1 '8 5

13,93 16,77 16,94

0,81 2,05 3,99

14,21 16,39 25,56

8,70

11,3~

11,39

23,52 32,80 36,40

27,62 3f,,62

~6,58

37,73 42,18

30,43 r1,10

~3,80

58,47 70,18 80,88
~0,01

57,96

6,74 18,36 29,48

~7,16

55,07 58,37

92,90 139,02
1

~0,5~

65,90 72,84

~2,62

2

7 d g

~1,32 ~8,60 ~7,10

3

M7

M6

1

Brickwork
Comp.str. cvern0e (3)

Comp.str avera9e
(2)
7 d 1<1 d 28 d

1,13

151,0~

1,51

18,39

19157 31

29,05

3 9 , <17

72,~7

112,85 128,8( 116,20

11,60

56,52 62,05 61,50

t}7

56,79 62,05 61,90

1

"'i] :3 6

-------

70,9~

I

72,51 7A,oo
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Dlsamplng ltu kita hanya dapat menghasilkan pasangan bat? yang
balk bila mortelnya mudah dlkerjakan <good workabll ity).
Artf mudah dlkerjakan adalah tldak terlalu kental, tfdak terlalu encer, tidak melekat kalau dlsendok, juga tidak jatuh dart
sendok semen kalau sedang dlsendok.
Berdasarkan fungslnya maka mortel adalah
- pengikat antara bata yang satu dengan yang lain.
- untuk mengatasi menghllangkan variasi dari permukaan bata (sebab
permukaan bata bfasanya tidak rata), dfsamplng sebagai tempat
penyaluran beban (untuk plester maka fungsfnya adalah untuk menghaluskan permukaan dfnding dan melfndungl pasangan bata dan pengaruh cuaca). Maka berdasarkan fungsf mortel dlatas + kemudahan
pengerjaan, maka tebal spesi optimum yang dlanjurkan adalah 10
mm ~ 2 mm. ( lihat gambar 2 )
Percobaan membuktlkan bahwa penambahan tebal spesi dengan 3 mm
menyebabkan penurunan kekuatan pasangan sebesar 15%.
3.2. Teknlk memasang bata :
Cara memasang bata ada 3 macam yaltu :
a. Mortel dltebarkan, cukup untuk 3 atau 4 bata. Bata dlletakkan
dengan terlebfh dahulu ujungnya dlberf spes!.
(Cara lni hanya blsa dikerjakan untuk daerah dingln dengan
kecepatan penglsapan permukaan bata yang rendah).
b. Mortal diletak~an, cukup untuk satu <tapl kadang-kadang 2
atau 3) bata, lalu bata dlletakkan. Penyesualan letaknya dflakukan dengan mengetok-ngetok bata; spes! tegak dllsl kemudlan.
f lnl yang blasa dlkerjakan di Indonesia).
c. Cara ketlga adalah meletakkan mortel, cukup untuk satu bata
saja. Bata dlletakkan dengan cara diayun miring dari atas
kebawah, menggesor mortel; ujungnya dengan demlkfan akan
terisl sendlrlnya dengan spes!.
(Cara lnilah yang dlanjurkan untuk dlpakal dl tndonesJ~).
3.3: Pera Iatan

Apakah pera I atan yang ada sekarang sudah memada I ? (terutama
dart segl produktivltas).
Mlsalnya : Apakah sendok tembok untuk menyendok aduk cukup
untuk meletakkan satu bota ?
Apakah panjangnya cukup untuK s~tu bata (supaya pembagtan mortel
waktu dtletakkan cukup merata ?). Dan supaya slsa martel yang
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berleblhan dlslsl tembok dapat dtrapthkan, maka minimum salah
satu stsi sendok tembok harus lurus. Ujungnya harus leblh
kecll dari 90° (untuk pekerjaan pojok).
- Berapa panjang waterpas yang cukup eflsten ?
- Apa yang dlpakat untuk memotong bata ?
- Pengukuran tebal lapisan bata (dengan benang) harus mudah diplndah-pindahkan dari bawah keatas. Untuk lnl dlbutuhkan tlang
dengan skala ukur (profit) yang dlletakkan dlkedua ujung pasangan.
11.4. Apakah pasangan ltu bisa lurus dart bawah keatas?
Kenapa hal lnl perlu dlpertanyakan dlsebabkan

karen~

a. Pasangan bata yang kurang tegak mempengaruhl kekuat~n tembok.
Penyelidikan di lnggris menunjukkan; untuk tembok setinggi 6 meter
dengan kemirlngan 2 em, mengakibatkan pengurangan kekuatan tembok
20%.
b. Blla pasangan tidck lurus, maka plesteran menjadt tebal sebelah
(mungkin sebelah bawah atau mu~gkin sebelah atas).
Plesteran yang tidak sama tebal menyebabkan penyusutan yang berbeda,
dan lnl akan memperbesar kemur.gklnan terjadinya retak plesteran.
c. Bahan plesteran jadl tidak ekonomls.
11.5. Apakah yang klta lakukan terhadap pasangan baru?
Pasangan
bata (atau batako) baru masih belum mengeras. Jetaslah tnt
membutuhkan perllndu~gan terhadap pengaruh langsung dari terlknya mataharl atau air hujan.
Selama terjadlnya proses pengerasan awal, mortel membutuhkan kelembaban
yang stabll, k~rena ltu penyiraman pasangan dengan air dlperlukan
untuk paling sediklt 2 hart pertama sampal klra-kira 2 minggu.
11.6. Bagalmana cara meng~tur dan menyusun pasangan bata ini (bond) terutama berhubungan dengan keraplhan/keindahan, terutama untuk pasangan
yang tldak dlplester, dlsamplng mempengaruhl kekuatan geser dan kekuatan
tembok untuk menahan momen·. (momen ak I bat ang in atau gernpa/beban
tegak turus dln~lng>.
Cara pengaturan lapisan lnt juga mempengaruhi kecepatan kerja.
Ill,

Mor<tel
Setelah seplntas kita me.lhat sltu~sf Japangan dan sedlktt garts besar
perbalkan yang blsa dllaksanakan~ ada balknyi'l kl"ta P.e~.:c -+erfo&l.b dahulu
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- mengatasi jeleknya kwalitas bata.
- mempertinggi ikatan antara bata dan mortel untuk
mempertinggi perlawanan terhadap beban-beban hori zontal.
Untuk maksud tersebut, maka dalam campuran martel selalu dibutuh
kan semen; ( pemakaian semen adalah 25% kat).
Disamping itu

kw~litas

80% dari bahan pengi -

martel harus dibatasi untuk tidak lebih

tinggi dari kwalitas ( kekuatan ) batanya. Maka kesimpulannya,
untuk bata Indonesia dianjurkan untuk dipakai mortel dengan
ke~tan

yang

sa_m~ata~~_E-~ki.!_leb_ih ren~.-dari

kekuatan bata-

nya.
Keadaan tegarigan lateral pasangan bata dapat digambarkan sebagai
berikut

( lihat gambar 1 ).

Gambar 1.

KEADAAN TmANGAN PADA PASANGAN BA'l:A.

Tega~an

diarah X.

;--

) t

)+

Gambar 1
-·---- ..

-~-----

- - - _______,. ____ --- ----i·----- ·----- -·- -- ,-----

----

....,

---···· -·-

-----

·:I ...

I

··---.

. -----

-~--

·-

---

-·

---·. ----

-

--.- ~- ....... --;

:

~-------·-:---·-

_.

-~----

grafik ini menjelaskan hu -

...

bungan antara tebal spesi d!
ngan

keku~tan

nya •

-·-.

0 o~--o~,o;:s,...--1""","::"o-,...-1,....,=-s---=-2~,o:---2=-,"=s,---__,3.,~o-TEBAL SPESI ((},!).

Gambar 2

pasangan bata-

- 7 -

mengenal slfat-slfat bahan pembentuk martel
Martel adalah campuran darl :
- bahan pE:ng I kat (semen, kapu r)
(pasfr)
- agregat
(semen merah = pazalana buatan
- pazalana
tras
= pazalana alam)
Mortel harus mengandung bahan penglkat dan agregat.
III.I.Semen
Semen I a Iah bahan peng I kat yang akan ·me~ikat . bahan Ia in b II a
dlc~pur dengan air.
Proses penglkatan~emen aklbat dlcampur
dengan air lni dlsebut hldrasl.
L pengerasan
Kwalltet semen di Indonesia ha~plr seragam karena produk semen dl Indonesia harus memenuhl standard Sll-13.
Semen adalah bahan penglkat yang proses penglkatan/pengerasannya
relatlf cepat dan penyusutannya relatlf kecil blla dlbandfngkan
dengan kapur atau tras. Keruglan semen dalam pekerjaan pasangan
adalah sukar pengerjaannya dan mahal.
I I I • 2. Kapur

Kapur adalah bahan penglkat. pengerasan dlperoleh aklbat reeks!
dengan C02 dari udara dengan bantuan air.
Reaks I nya ad.a Iah dern I k ian :
Ca 0 + H20
:>Ca (OH>z
Ca <OH>z +

c o2

Ca

co3 +

H2o

Sewaktu dlcampur dengan air (slaking), volume kapur mengembang
dan waktu beraaksl dengan COz dart udara, maka kapur akan menyusut.
Fungsl kapur dnlam martel adalah untuk :
- menglkat selama proses pengerasan terjadl
-dan untuk membuat martel menjadi plastlk atau dengan
kata lain untuk membuat martel lebih mudah dikerjakan
(workable).
(Harap dlperhatlkan slfnt lnl)
Tetapl terlalu banyak kapur, akan mengaklbatkan martel terlalu
lekat disamplng penyusutan menjadl leblh tlnggl.
Susunen klmla yang balk latah Ca 0 > 70% dan Mg 0 < 5%,
MgO + H20 -----;>Mg ( OH) 2 .
Mg(OH)z + 2NH4Ct + H20 --> MgCL 2 • 6H20 + .•••· ~.·. • • • •
MgCL 2 • 6H20, ialah suatu garam yang sangat hig~oskopik yang
menirnbulkan hal yang dinamakan effloresence. Effloresence
menghelangi ikatan antara bata dengan mortel (spesi maupun
plester ).
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111.3. Paslr
Pasr adalah bahan penglsl untuk mortel (maupun untuk beton).
Karena fungslnya sebagal bahan penglsi, maka harus cukup keras,
supaya bisa menahan penyusutan pada mortel yang mungkln tlmbul.
Macam paslr yeng dlketemukan dalam alam dapat dlbagl dalam
kelompok berlkut
Kelompok A - Bergradasl balk

Kelompok 8 - Gradasl balk, tap! mengandung terlalu banyak buttrbuttr yang halus.

Kelompok C - Paslr halus (mempunyal butlr-butlr halus yang merata)

Kelompok D - Buttr kasar, bercampur halus, mempunyai butlrbuttr besar yang merata dan banyc.k butlr-butlr halus.
-u-··v3·.D,: •>r,O'G

· ir •. · 'i ..;:·a-~~-- .~........ • !:::>. ':::-\: ••, •• ·o. !. 'LF ·
;"l. :·... ~"""~ ~. . .
y --···~~ ~. '.:. : o: c;>

0. . . . . . .

~G~,b:8PiS·IY'
u·o,.o:-ab·a·e:;
... t '• ~ ..• ·,. "':<.·~
0

Kelompok E - Pasir kasar, yang mempunyai butlr-butlr kasar yang
merata.

Paslr yang balk talah paslr yang keras dan mempunyal gradasl
yang balk. Pastr model lnl akan mempunyal slfat pengunclan
yang balk, sehlngga dapat dlharapkan bahan mortel yang dlhasllkan
akan mempunyai kekuatan yang leblh tlnggl dlbandlngkan dengan
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paslr jenis lain, dan dari segl-segl harga akan menghasl lkan
mortel paling ekonomis.
111.4. Pozofana
Pozofana adalah suatu bahan yang blla dlcampur dengan kapur
akan ~ereak~l (mengeras, lnl juga blsa terjadl dalam air).
Pozolana ada 2 macam, yaltu pozolana afam (tras, batu apung, obsidian, dlatomea) dan pozolana buatan (bata tumbuk =semen merah).
Sifat pozolana ada yang aktif dan ada yang kurang, inl tergantung dar( kehalusannya, semakln hafus semakln aktlf, Tapl
semakln hafus juga semakin besar penyusutannya, sebab tras edalah (hasll pelapukan batu gunung apl) suatu bahan yang funak.
Campuran tras dalam mortel mempunyal efak menambah mortel
mudah dikerjakan.
IV. Bagaimana untuk mempertinggl produktlvltas dan kwalltas pasangan
<Batal.
Untuk mempertlnggl produktlvltas dan kwalitas pasangan (batal maka
beberapa f aktor d J;bawah In I per Iu d i perba I k I •
IV.I. Peralatan
Peralatan yang
I.
2.
3.

terpenting untuk tukang batu adalah
sendok semen
palu pemotong bata
waterpas.

I.a. Syarat-syarat yang batk untuk sendok semen adalah
kalau dlpenuhl syarat-syarat berlkut
- sama panjang d&ngan panjang bata
- Iebar rata-rata dlperklrakan selebar 3/4 bata
- harus cukup selmbang kalau dipegang/dlpakal
- harus aerujung < 90°

- 10 l.b. Untuk palu pemotong bata
- harus mempunyai pahat/kapak yang selebar tebal
bata + 5 - 6 em.
- harus dibuat dar! baja (sebalknya)
- harus enak dlpegang (pegangan sebalknya dar!
kt!yu)
pada pegangan dilengkapi ukuran 3/4 panjang bata

(~,;

'

I.e.

~i~
Waterpas.~'
'-/

- Panjangnya harus setlnggt pasangan yang maslh mungkln
dikerjakan oleh tukang batu. Untuk orang Indonesia
120 em. (I that T.P. 16 O.P.M.B).
- Semua peralatan harus dapat dlbuat ditukang best.
IV.2. Care pemasangan bata
Suatu llustrast :
01 lnggris keeepatan pemasangan bata tradi.slonal pertukang
bata perhart (untuk pasangan 1/2 bata) adalah 1100 bata.
Oengan mengubah eara tradlstonal yang ada bisa dlhasllkan
penlngkatan sampai 83%. Maldh secara teorltis pemasangan
bata dalam praktek dlbandlngkan dengan teorl dapat dlttngkatkan 75% Iag i.
Gambaran dlatas hanya ingtn menunjukkan bahwr pemakalan taknlk
yang tepat dengan alat yang tepat akan menlngkatkan produktlvltas. Hal-hal yang perlu dlperhatlkan adalah :
a. Pereneanaan penempatan peralatan (planning)
b. Olpakalnya teknik pemasangan yang tepat. (I that T.P. 28.
0 . p . ~1. 8 . ).

tV.3. Pengaturan pelapisan pasangan bota
Pengaturan !apison bata diperlukan untuk mamperolah "pa11gunelan"
yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu pelaplsan (bond) yang
kurang dart 1/4 bata berakibat perlemahan kekuatan tembok.
Kekuatan tembok juga ditentukan oleh banyaknya spes! verttkal,
.semakln banyak spes! vertlkal, semakln lemah tembok klta.

- II Tembok yang kuat c.kan mengurangl banyaknya penggunaan kolom/
balok praktis. Pengaturan laplsan pasangan bata (bond)
sangat mempengaruhi kecepatan kerja(produktlvltas).
Mengatur pGsangan bata porlu untuk mengurangi banyoknya bata
y3ng harus dlpotong. Beberapa bentuk pelapisan pasangan
bata (bond) - I ihr.t TP. 25 D.P.M.B.

IV.4. Bahan-bahan untuk pasangan (bata)
Perbalkan peralatan, perbalkan teknlk dan pengaturan laplsan
(bond) belum akan menghasllkan tembok yang balk blla cara
penggunaan material (dan materlalnya sendlri) tidal diperbalkl.
Perbalkan material I penggunaan material bisa dilaksanakan
dengan :
a. mencelup bata untuk mengatur faktor kecepatan penglsapan
permu kaa n bat a
b. menghilangkan debu bata dari permukaannya
c. memperbaiki cara penyimpanan bata
d. memperbalkl gradasi agregat
e. Kapur sebelum dlpakal harus dlrendam dalam air dahulu
selama 18-24 jam
f. memperbalkl cara mengaduk mortel
g. memperbalkl cara menakar buhan-bahan mortel
h. menyesualkan mortel yang dlpakal dengan keadaan/kekuatan
bat a
i. membuat adukan yang mudah dlkerjakan
j. menggunakan campuran kapur dan semen untuk bahan pengikat.
IV. 5. Kondlsi pemel lharaan awal <curl~g condition)
- menghlndarkan1 ~sangan baru dart pengaruh langsung panas
mataharl (min. 48 jam)
- menghlndarkan pasangan baru dar! bujan minimum 60 em
dart lapis teratas harus dlllndungl
- menylram pasangan baru selama 4- 14 harl:

IV.6. Slstlm modul
Cara terbalk untuk mempercepat pekerjaan pasangan bata (dan
pekerjaan-pekerjaan bangunan Jain) adelah dlpakalnya slstlm
modu I.
S~stlm

modul akan Membuat pemakalan bahan leblh lrlt, mudah dan
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cepat (buku-buku bisa dlperoleh dart DPMc)
Dalam pcsangan bat~ blsa diembll contoh sebagal berlkut
mlsnl panjang bentcng = 24 M.
(M = modu I.)

I
-------------1-------24 N

L_ _______________ --- ----~-2_N ___

-,I..2M

·I
1. '

22tH
jltL-<: . -·-· ··-·-·· -· .... ____________________ ----·--·-·-------

:·.~-~ -~

--?ilJMJ.:

'- ~·;!'.~:
·:·

-~ ~

.... ~ ::

~·

. ... :

.

4J

Ketebalan bata,

:

.\

p~insip

sumbu dinding, ukuran modul
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IV.7. Segl Konstruksl
Pembaglan ruangan harus simetrls.
Bangunan jangan berbentuk empat persegl panjang dlmana panjangnya > 5x Iebar, d II (II hat buku Manu a I Bangunan Tahan
Gempc d~rl Teddy Boen).
Dengan memenuhl butlr IV.I. - IV.5 bisa dlperoleh gambaran sbb
._ . ·---.----,...------ -,-------·--·-i

!

•

I

.i

~

m 600
m
::s
..!4
C1> 500

..j.J

material yang dlgunakan
bata CB & H. martel
(aduk) yang dlpakal
I /2 : I ; 5

..!<:
~

as
m 400

+I

~

1

bO
~

·rl
~

C1>

--------+------+-I / --

1/4 ; I ; 5
p.c. kp. tras lembang

-- ___ j_ _____J(~---

300

p..

/I

;

200

:

'
·---------- --;-:;./__::-______ ·---t----_.,.,._.,.-·

100
1

_/[!

/'

!,

4
3
2
Peningkatan kecakapan pekerja.

I. kondisl semula
2. perbaikan peralatan/teknl k
3. perbalkan teknlk + penyesualan kecepatan penyerapan
beta (dengan pencelupan)
4. sepertl no. 3 + pemel lharaan 14 harl.
V. Plesteran
Plaster adalah lapisan finishing untuk tembok.
Fungsl utama plaster ndalah :
- untuk melindungl pekerjaan pasangan (bate, batako) dar!
pengaruh cuaca terutma hujan, dan kerusakan2 mekanls
lalnnya.
- untuk menyedlakan permukaan yang halus, supaya mudah dlcat.
Syarat2 yang herds dlpenuhl untuk pekerjaan• ester yang balk
,
adalah ,_
\
.
- pasangan b~us lurus (darl bawah keatas)
- berslh (bebas dar! debu)
- mempunyal bldang perlekatan yang balk.
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Karena itu ~ekerjaan pasangan membutuhkan pekerjar.n pendchuluan sebelum dlplester, mlsalnya blla pasangan dengan absorpsl
yang tlnggl membutuhkan penylraman ntr terlebih dahulu atau
dapat juga dlgunakan kamprotan.
Yang dlaaksud dengan kamprotan dtslni ada 2 mac~m cara dan 2
macam bahan dan campurcn bahan kamprotan umumnya mengandung banyak
semen.
I. menggunakan campuran semen dan air (blsa dltambah sedlkit
paslr) cara pemakaiannya dengan dlkuaskan.
li. menggunakan plester encer, cara memakainya deng!n dikamprotkan kepasangan.

Untuk memplester pasangan batako selalu dlbutuhkan pekerjaan
kamprotan sebetum dlplester, begltu pula untuk memplester beton.
Karena plester harus mudah dlkerjakan, dan terutama harus dapat
melekat dengan balk pada bldang pasangan, maka campuran dart
mortel untuk plester memang peranan yang sangat pentlng dalam
pekerjaan plesteran (apalagt dl Indonesia tnt, tldak ada tembok
yang tldak retak plesternya).
Untuk memberfkan kamposfsl yang pastl dart plaster adalah sukc.r
sekall, karena slfat darl paslr dan tras Indonesia sangat berbeda-beda. Hal yang dapt dllakukan adalah memberlkan petunjuk/
cara untuk mendapatkan ~lestoran yang tidak retak.
~1.

Retaknya plester
Plester umumnya terdlrl dar! 3 laplsan.
Laplsan pertama, adalah laplsan tlpls yang dlbuat balk dengan menguaskan atau dengan mengkamprot, gunanya untuk
mengurangi faktor penglsapan air dari pasangan dan untuk
membentuk bldang perlekatan yang balk antara pasangan dan
plesteran utama. Laplsan kedua, adalah laplsan plester
utama, gunanya untuk membuat penmukaan dlndlng yang rata,
tebalnya kurang lebih I em.
Yang ketlga adalah laptsan finishing, yang diMaksudkan untuk
menghaluskan permukaan (supaya mudah dtkapur atau dlcat).
Makin tlpls makin balk, tap! umumnya S&tebal I mrn.

- Ip

-

Retakan plester dlsebabkan oleh : penyusutan dari satu laplsan
atau leblh dar! plester tersebut. Penyusutan terutama dlsebabkan oleh
a. campuran martel yang kurang homogen
b. martel terlalu plastis, kcrenc kebanyakan kapur
c. agregat mengandung terlalu banyak butlran2 yang halus
(f II

I er>

d. Perbedaan faktor penyerapan pada pasangan yang akan dlplester.
e. Variasl ketebalan martel atau plesteran terlalu tebal
f. martel terlalu cepat mengerlng, blla terkena cahaya mataharl
lang sung
g. Laplsan mortel yang dlpakai untuk plester pasangan bata/
batako yang lemah atau·laplsan martel sebelah luar leblh
kuot dart laplsan martel sebelah dalamnya.
La 1n macam keretakan morte I 'ter jad I o Ieh "mengge II nc I rnya''
mortal akibat berat sendlrl. lnl terjadl blla dlndlng yang
dlplester terlalu llcln atau blla mortelnya terlalu kental
dan pecah (harsh). Retak yang akan terjadl bila martel baru
dlpakal untuk melapls martel lamB, ~tau blla spesi martel tldak
terlsl penuh (Jnl menyebabkan varlasl ketebalan plester).
Dapat dlkatakan bahwa ada banyak mncam sebab yang mengaklbat·
kan terjadinya keretakcn pada plester, tetapl keretakan yang
umum terjadl pada pleste~an di Indonesia diseb~bkan karena
penyusutan martel.
V.2.8eberapa percobaan
Mellhat bahwa umumnya retak akan selalu terjodl padn plesteran,
maka beberapa penellti mencoba untuk mendap~tkan campuran
mortel, untuk plaster yang tldak retak.
Dlkatakan bahwa campuran I : 5 : 2 dart kapur
tras
paslr
menghasllkan campuran bebas dan retak.
Tetapl percobaan yang dllakukan oleh DPMB dengan campuran tersebut
dan dengan menggunakan 10 macam pasir dan 5 macam tras, menghasllkan martel plesteran :dart tldak retak sampal retak
semua. Kemud Ian d Icoba pu 1. a dengan menggu nakan bahan yang sama,
<mlsalnya dlgunakan p~slr yang mempunyal slfat yang sama dalam
segl grades!, lsl lumpurnya den kekerasannya), tetapl hasllnya
pun ternyata sama saja, kadang ada yang tak retak dan pada Jain
campuran hamplr seluruh permukaan retak.
Jadl keslmpulannya klta tldak blsa mengatakan bahwa campuran
plester yang baik adalah dengen campuran I : 5 : 2.
Tetapl salah satu c~ra yang blsa dlguRakan untuk mengurangl
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keretakan mortel adalah dengan menggunakan kamorotan. Jadf
sebelum dlplester, dlnding/pasangan dlkamprot dengan campuran
mortel encer, yang dlbuat dart campuran I : I : 6,semen : kapur
paslr kasar. Atau leblh balk bfla dikamprot dengan mortel encer
dart campuran I semen : 2 - 4 paslr kasar dengan air secukupnya.
(catat~n : kamprotan harus menutup seluruh dlndlng).
Jadl fungsl mortel encer untuk kamprotan ~dalah :
a. untuk mengurangl faktor penglsapan air dari dlndlng.
b. untuk mengh~sllkan pehmukaan yang kasar, supaya mudah dl
pi ester.
Tetapl selanjutnya bagalmana caranya untuk menghasllkan plester
yang bebas dart retak ?
V.3.Beberapa komposlsl campuran untuk plesteran
Tebel : Semua kompostsl dalam perbandlngan berat kerfng oven.

_____________________________________________________ _________ _
..,

Tlpe mortel
no.

Komposlsl
mortel

Group A

Group B

----------------------------------------------------------------semen
kapur
paslr

6

7

8

I /4

1/2

3/4

3/4

1/2

1/4

X

X

X

----------------------------------------------------------------2

3

semen
kapur
I
tr3s kasar 5
pasir
2
serr:en
!<.a pur
tras halus
1/2
paslr
10

1/4
3/4

1/2

3/4

1/2

5

5

5

5

1/4
5

3

4

·x

:x

X

1/2
1/2

3/4
1/4

I

1/4
3/4

I /2 I I /2 I I /2 I I /2

II

12 X

1/2
X

Catatan :
Dalam campuran dlatas harus dlperhattkan penambahan berat paslr aklbat
kelembaban, walaupun untuk tnt pengaruhnya tldak ~anyak.
Tetapl hal ini akan menjadl sangat pentlng blla komp&slsl
campuran dlhltung dalam volume (aklbat bulking).
Paslr basah tldak boleh dlpakal dalam campuran martel.
Keterangan

X disini artinya bisa digunakan untuk ketiga
macam berat pasir ( Dari Group A).
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penggunaan tabel
dlplllh tlpe martel.
campur 10 kg martel seperti tercantum dalam daftar
Gr.oup A, dan buat sample plesteran seluas klra-klra 0,6 m x 0,8 m
untuk tlap compurcn.
Tunggu I hari <untuk campuran dengan tras halus perlu dltunggu
leblh lame kira-kira satu mlnggu)
Dibawah cahaya mataharl langsung mungkin proses lni blsa di
percepat menjadl I jam dan 2 hart.
plllhleh campuran yang tldak retak.
Kalau tldak ada blsa dicoba dengan lain tlpe komblnasl.
Harap dlingat bahwa campuran sebalknya mengandung I laplsan
penglkat dan 3- 6 baglan agregat (dalam volume), dengan
catatan behwa berat jenls semen klra-klra I kg/1 : berat
jenls paslr 1,25 kg/llter dan berat jenls kapur 0,45 kg/IHar.

c~ra

I.
2.

3.

4.
5.

V.4.Penggunaan acian
Butlr-butfr bahan aclan harus leblh halus dari 0,59 mm (lewat
sarlngan no. 30).
Campuran untuk aclan harus lebih lunak dart ccmpuran untuk
plesternya.
Semen akan membuat campuran leblh kuat, karena ttu pada campuran
plaster yang menggunakan semen, pada aciannya penggunaan semen
harus leblh sedlklt darl plesternya.

Bandung, 20 September 1980.

