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PENGANTAR. 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dipetakan dalam skala prioritas utama dalam upaya untuk 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pesatnya laju 

pertumbuhan pembangunan ini sudah selayaknya diikuti dengan petunjuk-petunjuk praktis yang 

dapat mengarahkan para pekerja untuk memanfaatan bahan-bahan bangunan secara efisien 

namun efektif dan ekonomis serta dengan tetap menjamin tercapainya kualitas bangunan yang 

dibangun. Tidak tepatnya pemilihan dan penentuan kualitas bahan bangunan yang digunakan pada 

setiap komponen dalam suatu sistem struktur dapat mengakibatkan pemborosan ataupun kerugian 

dan bahkan kegagalan konstruksi. 

Menyadari akan kondisi tersebut, GAPEKSINDO, selaku salah satu assosiasi yang mewadahi puluhan 

ribu badan usaha Konstruksi Indonesia dan ratusan ribu pekerja konstruksi, merasa terpanggil 

untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan memfasilitasi penerbitan buku dengan judul 

“MENENTUKAN KUALITAS BAHAN KONSTRUKSI – PANDUAN PRAKTIS” sekaligus melaksanakan 

tanggung jawab dalam bentuk pembinaan langsung terhadap anggotanya, atau minimal mengawali 

sebuah knowledge perihal bagaimana memilih dan menentukan kualitas bahan bangunan yang 

tepat dengan metoda praktis. 
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Buku panduan praktis ini disadari amatlah sederhana ditinjau dalam berbagai aspek, namun 

semoga dengan kesederhanaan inilah diharapkan menjadi pemicu lahirnya tenaga kerja Indonesia 

yang profesional. 

Jakarta, November 2013. 

Wassalam, 

 

Irwan Kartiwan  
Ketua Umum Gapeksindo 
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI 

Jl. Pattimura no. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 
 

KATA SAMBUTAN. 

Buku saku “MENENTUKAN KUALITAS MATERIAL BANGUNAN, PANDUAN PRAKTIS” adalah salah satu 

bentuk kreativitas dan inovasi serta wujud nyata partisipasi “Gabungan Perusahaan Konstruksi 

Nasional Indonesia” (GAPEKSINDO) dalam pembinaan jasa konstruksi di Indonesia.  

Keunikan buku saku ini terletak pada penyajian materinya yang mengarah pada prosedur/praktik 

pemanfaatan bahan/material setempat yang banyak ditemukan di setiap daerah. Oleh sebab itu, 

Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga pemerintah dan 

pembina konstruksi Indonesia, menyambut dengan rasa syukur dan gembira terbitnya buku saku 

dengan bahasa komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat umum ini untuk 

dijadikan acuan praktis bagi para pekerja dan tukang bangunan yang merupakan ujung tombak 

pelaksana pembangunan infrastruktur.  
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Terbitnya buku ke-4 yang berjudul “MENENTUKAN KUALITAS MATERIAL BANGUNAN, PANDUAN 

PRAKTIS” merupakan lanjutan dari buku-buku sebelumnya, dengan jangkauan materi yang makin 

diperluas ke semua ranah pekerjaan di tingkat pelaksana lapangan.  

Masukan-masukan berharga dari buku kecil ini kiranya akan menginspirasi Pemerintah dalam 

menerbitkan aturan/kebijakan yang menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang 

ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Akhirnya, terima kasih disampaikan kepada GAPEKSINDO, yang telah memprakarsai diterbitkannya 

buku ini dengan harapan kiranya akan memberi teladan bagi asosiasi-asosiasi lainnya untuk 

berkontribusi dalam pembangunan infrastuktur yang makin berkualitas dan ramah lingkungan 

menuju “Indonesia Hijau”. 

 

Jakarta, November 2013 

 

Ir. Hediyanto W. Husaini, MSCE, MSi.  

Kepala 
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1. MENUJU PEMANFAATAN BAHAN KONSTRUKSI yang TEPAT FUNGSI dan BERKUALITAS. 

Kegagalan suatu bangunan umumnya diakibatkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perawatan terhadap bangunan itu sendiri setelah 

berfungsi sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah dalam setiap tahapan tersebut hendaknya 

dilaksanakan secara disiplin, konsisten dan terintegrasi agar pembangunan suatu bangunan dapat 

tercapai sesuai tujuan yang dikehendaki. Untuk itu, salah satu faktor penentu yang perlu harus 

diperhatikan serta merupakan bagian dalam tahapan di atas adalah menyangkut pemilihan dan 

penentuan kualitas bahan-bahan konstruksi pembentuk suatu bangunan. Kualitas bahan konstruksi 

pada hakikatnya harus disesuaikan dengan fungsinya dalam sistem struktur bangunan. Komponen 

struktur utama pada suatu bangunan tentunya membutuhkan bahan konstruksi dengan kualitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas bahan konstruksi pembentuk komponen struktur 

penunjang agar tidak terjadi pemborosan. Kecermatan dalam memilih dan menentukan kualitas 

bahan konstruksi yang digunakan pada suatu bangunan akan mengantar pada tercapainya nilai-nilai 

ekonomis, efisien dan efektif dari bangunan tersebut. Kriteria inilah yang menjadi salah satu faktor 

pendorong hingga diterbitkannya buku “Menentukan Kualitas Bahan Konstruksi – Panduan Praktis” 

sebagai acuan umum untuk kebutuhan praktis bagi para tenaga kerja di bidang konstruksi dalam 

melaksanakan pembangunan. Namun perlu disadari bahwa, metoda praktis yang diberikan dalam 

buku ini umumnya merupakan pengalaman praktis dalam upaya memprediksi kualitas bahan-bahan 
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konstruksi di lapangan. Jumlah jenis dan ragam bahan konstruksi yang disajikan masih terbatas 

pada bahan-bahan konstruksi dasar yang telah dikenal secara umum oleh masyarakat luas. 

Akhirnya, semua bentuk informasi, saran dan kritik dari para pembaca serta terutama para pelaku 

dalam bidang jasa konstruksi sangat diharapkan guna kesempurnaan buku ini seraya dapat 

menambah pengetahuan sekaligus membuka wawasan dalam melaksanakan pengabdian dan 

pembangunan di bidang teknik sipil. Melalui kesempatan ini, tak lupa diucapkan terima kasih 

kepada GAPEKSINDO sebagai asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang senantiasa berkomitmen 

dalam upaya membina dan meningkatkan kualitas anggota-anggotanya lewat penerbitan buku. 

Terima kasih disampaikan juga kepada Pak Budi Santoso yang telah mendisain cover dari buku 

panduan ini. Diharapkan kehadiran buku ini akan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di 

bidang teknik sipil serta dapat menumbuh- kembangkan pengusaha-pengusaha jasa konstruksi dan 

tenaga kerja yang profesional. 

Sekian dan terima kasih. 

Penulis, 

H. Manalip 
E. Kumaat 
S. Wallah 
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2. BAHAN KONSTRUKSI. 

Bangunan konstruksi memainkan peranan penting dalam tatanan kehidupan manusia terutama 

berkaitan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan beraktivitas untuk mencapai suasana 

kehidupan yang harmonis, damai, sehat dan sejahtera. Keamanan dan kenyamanan beraktivitas 

tersebut hanya dapat tercipta bila pemilihan kualitas bahan-bahan konstruksi pembentuk 

komponen bangunan konstruksi tersebut telah sesuai dengan fungsinya dalam sistem struktur 

bangunan konstruksi. Kesalahan dalam pemilihan kualitas bahan konstruksi akan berdampak 

pada pemborosan maupun kerusakan bahkan kegagalan konstruksi. 

Seiring dengan semakin pesat dan meluasnya pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang 

konstruksi, pemanfaatan bahan-bahan konstruksi memiliki jangkauan yang hampir tak terbatas 

dalam konstruksi teknik sipil. Kemajuan dalam bidang teknologi bahan konstruksi telah 

memunculkan berbagai produk baru dengan kualitas yang lebih baik dan bervariasi baik 

menyangkut jenis/tipe dan spesifikasinya. Bahan konstruksi yang akan di bahas dalam buku 

panduan praktis ini dibatasi pada bahan-bahan konstruksi dasar utama yang sering digunakan 
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secara umum pada pekerjaan-pekerjaan pembangunan di bidang teknik sipil antara lain 

menyangkut  material beton termasuk bahan-bahan pembentuk material beton yakni, agregat, 

semen, air dan bahan tambahan, material baja, material kayu, material dinding bangunan 

khususnya batu bata dan batako serta material pembentuk konstruksi jalan. 
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2.1. BETON. 

Beton adalah material buatan yang umumnya dibentuk dengan proporsi yang berbeda antara 

agregat, semen dan air. Berdasarkan berat massa volumenya, material beton dapat 

diklasifikasikan atas[1] : 

 beton ringan dengan berat massa volume < 2000 kg/m3, 

 beton normal dengan berat massa volume 2000 – 3000 kg/m3, dan 

 beton berat dengan berat massa volume > 3000 kg/m3. 

Kualitas beton sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari material-material pembentuk 

beton itu sendiri maupun teknik dan proses pabrikasi serta perawatannya. Perencanaan 

komposisi beton senantiasa diawali dengan penetapan campuran optimal dari agregat-agregat 

yang berbeda jenis dan ukuran butirannya serta dengan mengatur jumlah takaran semen dan 

air. Secara kimiawi, proses ini melalui dua tahapan yakni, pemilihan dan penetapan takaran 

material-material pembentuk beton yang sekaligus mempresentasikan aspek kualitas dan 

kuantitas[1]. 

Selain ketiga bahan dasar tersebut di atas yakni agregat, semen dan air; sering dilakukan 

penambahan bahan-bahan tambahan dalam pencampuran adukan beton. Pemanfaatan bahan-
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bahan tambahan pada hakikatnya disesuaikan terutama dengan berbagai tujuan tertentu yang 

antara lain berkaitan dengan perilaku/karakteristik, mutu, waktu pengerasan, jarak transportasi 

dan kemudahan pekerjaan beton serta nilai-nilai efisiensi dan ekonomis. 

Material beton yang disajikan dalam buku panduan praktis ini secara khusus hanya menyangkut 

beton normal. Beton ringan dan beton berat tidak masuk dalam pembahasan. 

1. Agregat. 

Agregat pembentuk material beton normal umumnya terdiri dari: 

a. agregat alami, 

b. agregat buatan/pabrikasi dan 

c. kombinasi keduanya; serta terbagi dalam dua kategori yakni : 

 agregat halus dengan besaran ukuran butiran 0 – < 5 mm dan 

 agregat kasar dengan besaran ukuran butiran 5 – 40 mm. 

Secara umum, agregat halus disebut pasir yang terbagi atas dua kategori yakni pasir kasar 

dan pasir halus, sedangkan agregat kasar dikenal dengan sebutan kerikil atau batu pecah. 

Agregat kasar dengan ukuran butirannya > 40 mm disebut batu dan tidak digunakan sebagai 

bahan dasar pembentuk material beton normal. 
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Beberapa karakteristik agregat halus dan agregat kasar pembentuk material beton normal 

ditampilkan pada table 1 berikut. 

Tabel 1 : Agregat halus dan agregat kasar. 
A

G
R

EG
A

T
 

KATEGORI 
UKURAN 
BUTIRAN[2] 

URAIAN CONTOH KETERANGAN 
H

A
LU

S 

P
A

SI
R

 HALUS 
< 1.20 

mm 

Bentukan alam 

Hasil penambangan pada Daerah Aliran Sungai 
dan Gunung 

Hasil produksi dengan menggunakan bantuan 
Alat Pemecah/Pengilingan Batu. 

 Pasir Sungai 

 Pasir Gunung 

 Secara umum agregat 
dinamakan sesuai 
dengan sumber 
asalnya. 

 Agregat menempati 
sekitar 70% volume 
beton[1][3]. 

 Pasir berfungsi untuk 
mengisi ruang kosong 
yang terbentuk di 
antara agregat kasar. 

 Adukan plesteran 
umumnya dibuat dari 
pasir halus. 

KASAR 
1.20 – < 5 

mm 

K
A

SA
R

 

KERIKIL 

5 – 40 mm 

Bentukan alam. 

Hasil Penambangan pada Daerah Aliran 
Sungai. 

 Kerikil Sungai 

BATU 
PECAH 

Hasil penambangan Batuan Sungai dan 
Gunung 

Hasil produksi Alat Pemecah/Pengilingan 

Batu. 

 Batu Pecah 
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2. Semen. 

Semen merupakan material buatan dengan ukuran butiran 0 – 50 µm yang berfungsi untuk 

meningkatkan kepadatan material beton dengan menempati ruang-ruang kosong yang 

terbentuk di antara butiran-butiran pasir sekaligus sebagai perekat hidrolis. Pada umumnya 

Semen yang digunakan dalam berbagai pekerjaan dalam bidang teknik sipil adalah dari tipe 

Semen Portland Artifisial dengan kandungan klinker sebesar 97% dan Semen Portland 

Majemuk yang kandungan klinkernya sekitar 65%[1][3]. 

Pemilihan tipe semen yang akan digunakan dalam berbagai pekerjaan beton harus diseleksi 

berdasarkan fungsi kesesuaiannya[3] dengan material pembentuk beton lainnya, terutama 

jika digunakan bahan-bahan tambahan dalam perencanaan komposisi beton. Pemilihan 

yang tepat akan menghasilkan mutu beton yang optimal[1]. 

Semen secara umum diklasifikasikan dalam lima tipe[2][4] sebagaimana diberikan pada tabel 

2. Namun demikian, pabrik semen tertentu juga kadang kala dapat melayani permintaan 

untuk memproduksi tipe dan jenis semen lain yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan. 
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Tabel  2 : Semen Portland[2][4][5][6][7][8][9][10]. 

SE
M

EN
 P

O
R

TL
A

N
D

 

U
K

U
R

A
N

 B
U

TI
R

A
N

 

0 
– 

5
0 

µ
m

 

TIPE JENIS URAIAN CONTOH KETERANGAN 

I 

Semen 
Portland 
Normal 
(Ordinary 
Portland 
Cement, 
OPC) 

Jenis pekerjaan umum yang tidak memerlukan 
persyaratan khusus seperti : 
 ketahanan terhadap sulfat, 
 batasan panas hidrasi, 
 kekuatan awal yang tinggi. 

Digunakan antara lain pada pekerjaan-pekerjaan : 
 bangunan gedung dan rumah pemukiman, 
 jalan raya dan landasan pacu pesawat terbang, 
 jembatan. 

Tidak baik digunakan pada bangunan massa 
karena  menimbulkan retak awal dalam proses 
pengerasan. 

OPC. 

 

  
 
PCC. 

 

 Jenis semen lainnya yang 
masuk kategori tipe I 
yakni : 
Semen Portland Komposit 
(Portland Cement 
Compsite, PCC) 
dengan panas hidrasi 
yang dihasilkan lebih 
rendah dibandingkan 
OPC. 
 

II 

Semen 
Portland 
Modifikasi 
(Modified 
Portland 
Cement, 
MPC) 

Jenis pekerjaan dengan persyaratan khusus yakni : 
 tahan terhadap sulfat sedang/air tanah yang 

mengandung sulfat ≤ 0,17%, 
 batasan panas hidrasi sedang. 

Digunakan antara lain pada pekerjaan-pekerjaan : 
 bendungan dan dermaga, 
 bangunan tepi pantai dan tanah berawa, 
 pilar dan dinding penahan tanah yang tebal, 
 perbaikan kualitas tanah. 

MSR. 

 
 
PPC. 

 

 Jenis semen lainnya yang 
masuk kategori tipe II 
yakni : 
Semen Portland Pozolan 
(Portland Pozzolan 
Cement, PPC) 
yang tahan terhadap 
sulfat dan panas hidrasi 
sedang. 

 

 

http://csrsemengresik.com/wp-content/uploads/2011/11/portland-1c.jpg
http://csrsemengresik.com/wp-content/uploads/2011/11/portland-1b.jpg
http://csrsemengresik.com/wp-content/uploads/2011/11/PPC.jpg
http://csrsemengresik.com/wp-content/uploads/2011/11/portland-2a.jpg
http://csrsemengresik.com/wp-content/uploads/2011/11/portland2b.jpg
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SE
M

EN
 P

O
R

TL
A

N
D

 
U

K
U

R
A

N
 B

U
TI

R
A

N
 

0 
– 

5
0 

µ
m

 

TIPE JENIS URAIAN CONTOH KETERANGAN 

III 

Kekuatan 
Awal Tinggi 
(High Early 
Strength 
Portland 
Cement, 
HESPC) 

Jenis pekerjaan dengan persyaratan kekuatan 

awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi. 

Digunakan pada pekerjaan-pekerjaan : 
 bangunan bertingkat banyak, 
 bangunan dalam air yang tidak memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat, 
 jalan raya beton dan landasan pacu pesawat 

terbang, 
 bangunan beton lainnya yang harus segera 

digunakan atau dilepas mal/perancahnya. 

 

 

IV 

Panas 
Hidrasi 
Rendah 
(Low Heat 
Portland 
Cement, 
LHPC) 

Jenis pekerjaan yang membutuhkan panas hidrasi 
yang rendah. 

Perkembangan kekuatan beton lebih lambat 

dibandingkan dengan tipe-tipe semen lainnya. 

Baik digunakan untuk pembuatan bangunan 

massa seperti bendungan. 

  

V 

Tahan 
terhadap 
Sulfat 
(Sulphate 
Resistance 
Portland 
Cement, 
SRPC) 

Jenis pekerjaan yang sangat tahan terhadap sulfat 

tinggi/air tanah yang mengandung sulfat ≤ 1,67%. 

Digunakan antara lain pada pekerjaan-pekerjaan : 
 bangunan lepas pantai, 
 bangunan pemecah gelombang, 
 konstruksi dalam air, 
 terowongan, jembatan dan dermaga, 
 bangunan instalasi pengolahan limbah industri. 

 

 

http://csrsemengresik.com/wp-content/uploads/2011/11/portland5a.jpg
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3. Air. 

Peranan air sangat menentukan kualitas/mutu dan tingkat kemudahan pelaksanaan 

pekerjaan beton. Air yang dibutuhkan dalam perencanaan komposisi beton mempunyai dua 

fungsi[1] yakni, fungsi fisik yang memberikan sifat-sifat reologi dari suatu cairan pada beton 

dan fungsi kimia yang membantu perkembangan reaksi hidrasi. Jumlah air minimum yang 

dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya proses hidrasi semen secara keseluruhan berada 

pada suatu nilai sekitar 0.35[1][11][12] (perbandingan antara jumlah air dan semen dalam 

satuan berat serta dikenal dengan sebutan faktor air semen, fas). Pada kondisi besaran nilai 

fas = 0.35, adonan beton menjadi sangat kakuh dan sulit dikerjakan bahkan secara praktis 

tidak dapat diterapkan di lapangan. Sebaliknya dengan penambahan air mempunyai 

konsekuensi terhadap perubahan perilaku beton yakni antara lain kehilangan homogenitas, 

porositas meningkat yang dengan sendirinya durabilitas dan kekuatan mekaniknya 

menurun[13]. 
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4. Bahan Tambahan. 

Bahan tambahan yang dimaksudkan adalah material pembentuk beton selain agregat, 

semen dan air. Bahan tambahan yang beredar di pasaran sangat bervariasi dan umumnya 

dikemas berbentuk cair atau bubuk. Penggunaan bahan tambahan dalam campuran adukan 

beton bertujuan untuk memodifikasi perilaku beton[1][12] dan meningkatkan nilai ekonomis. 

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, fungsi dan peran bahan tambahan dalam 

campuran adukan beton antara lain untuk: 

 mereduksi jumlah air dengan tetap menjamin kemudahan pelaksanaan pekerjaan; 

 meningkatkan kelecakan adonan beton tanpa penambahan jumlah air; 

 mempercepat atau memperlambat waktu awal proses pengerasan; 

 menghentikan/mengaktifkan proses hidrasi; 

 mereduksi atau memperlambat perkembangan panas selama proses pengerasan awal; 

 mempercepat laju perkembangan kekuatan beton pada umur dini/muda; 

 meningkatkan kepadatan beton sekaligus menurunkan daya serap beton terhadap air; 

 meningkatkan kekerasan dan kekuatan beton terhadap tekan, tarik dan lentur; 

 memperbaiki daya tahan terhadap tumbukan dan pengikisan/abrasi; 

 meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan. 



Menentukan Kualitas Bahan Konstruksi – Panduan Praktis  halaman | 20 

2.2. Baja. 

Dalam bidang teknik sipil dikenal dua tipe material baja struktural yakni, baja tulangan dan 

baja profil. Pemanfaatan baja tulangan pada umumnya dikombinasikan dengan material beton 

untuk membentuk komponen sistem struktur bangunan sedangkan baja profil digunakan pada 

pekerjaan pembangunan sistem struktur baja dengan atau tanpa dipadukan bersama material 

beton. Selain material baja struktural, dikenal juga material baja non struktural yang lazimnya 

diproduksi dalam bentuk kawat dan tidak dibahas dalam buku panduan praktis ini. Demikian 

juga dalam buku ini tidak dibahas mengenai material baja ringan yang saat ini umumnya 

banyak digunakan sebagai material pembentuk struktur rangka atap bangunan. 

1. Baja Tulangan. 

Berdasarkan kekuatannya, material baja tulangan diklasifikasikan atas baja lunak, baja 

sedang dan baja keras dengan tegangan leleh ≤ 600 MPa., serta baja mutu tinggi yang 

disebut baja prategang dengan tegangan leleh sekitar 1400 MPa. Ditinjau dari bentuknya, 

baja tulangan dibedakan atas baja tulangan polos dan bersirip yang diproduksi dalam 

bentuk batangan dengan panjang 6 m, 9 m dan 12 m[14], sedangkan baja prategang dalam 

bentuk gulungan rol dengan panjang tertentu sesuai kebutuhan. Perpaduan antara material 

beton dengan baja tulangan ataupun baja prategang masing-masing disebut beton 
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bertulang dan beton prategang/pratekan. Khusus menyangkut baja prategang tidak 

dibahas dalam buku panduan praktis ini. 

Baja tulangan yang beredar di pasaran yakni, baja tulangan polos dengan diameter nominal 

bervariasi dari 6 – 32 mm. Untuk baja tulangan bersirip yang diameter nominalnya antara 6 

– 50 mm dan diameter dalam nominalnya berturut-turut bervariasi dari 5.5 – 48 mm[14]. 

Fungsi utama material baja tulangan digunakan dalam sistem struktur beton bertulang 

dimaksudkan untuk memikul tegangan tarik yang terjadi pada suatu penampang beton 

akibat gaya tarik dan gaya geser yang besaran nilainya melampaui kapasitas daya dukung 

material beton. Secara praktis, umumnya kapasitas dukung material beton terhadap gaya 

tarik diabaikan dan senantiasa dipakai tulangan tarik minimum sebagaimana disyaratkan 

dalam peraturan perencanaan struktur beton bertulang. Persyaratan ini dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya kegagalan/keruntuhan pada bangunan tersebut. 

2. Baja Profil. 

Baja profil dalam uraian ini dimaksudkan adalah jenis produk lain selain berbentuk batangan 

polos dan bersirip. Baja profil diproduksi dalam bentuk lembaran pelat, profil C, profil H, 

profil I, profil L, profil tabung segi empat/bulat dan bentuk profil lainnya sesuai kebutuhan-

kebutuhan khusus dalam bidang teknik sipil. Baja profil tidak dibahas dalam buku ini. 
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2.3. Kayu. 

Kayu merupakan bahan bangunan yang berasal dari alam dalam hal ini tumbuh-tumbuhan dan 

sering digunakan sebagai pembentuk komponen struktur atau non-struktur/penunjang. 

Sebagai komponen struktur bangunan, kayu biasanya digunakan untuk kolom/tiang, balok, 

lantai dan rangka atap. Sedangkan sebagai komponen non-struktur, kayu biasa digunakan 

untuk dinding, kosen, daun pintu dan jendela, plafon dan lain-lain. 

Terdapat berbagai macam kayu yang tersedia di alam, namun tidak semuanya dapat langsung 

digunakan sebagai bahan bangunan. Untuk dapat digunakan sebagai bahan bangunan, kayu 

tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis konstruksi serta 

peruntukan bahan kayu tersebut sebagai komponen struktural atau non struktural. Dari 

sejumlah persyaratan yang diperlukan sebagai bahan bangunan, kayu terutama harus 

memenuhi syarat kekuatan yakni, kemampuannya dalam memikul beban serta keawetan yang 

berkaitan dengan daya tahan/lamanya bahan kayu tersebut dapat berfungsi sebagai bahan 

konstruksi bangunan sebagaimana diberikan oleh tabel 3 dan tabel 4[15]. Penentuan keawetan 

bahan kayu yang akan digunakan pada bangunan umumnya berhubungkan dengan umur 

rencana suatu bangunan/konstruksi. 
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Pemanfaatan kayu sebagai bahan bangunan antara lain disebabkan karena : 

 mudah ditemukan di alam dan dapat diperbaharui serta merupakan bahan bangunan yang 

paling sesuai untuk program pembangunan berkelanjutan bila dapat dijaga keseimbangan 

antara penggunaan dan penanaman kembali; 

 mudah dipotong, dibentuk dan disambung sesuai ukuran serta bentuk yang diinginkan; 

 mempunyai bobot yang relatif lebih kecil/ringan dibandingkan dengan material lainnya 

sehingga paling efektif sebagai bahan bangunan di daerah-daerah yang memiliki resiko gempa. 

Tabel 3 : Kelas Kuat Kayu[15]. 

 

 

 

 

 

KELAS 
KUAT 

BERAT JENIS 
KERING UDARA 

KUAT TEKAN 
MUTLAK 

KUAT LENTUR 
MUTLAK KETERANGAN 

( kg/cm2) 
I ≥ 0,90 ≥ 650 ≥ 1100 Sangat Berat 

II 0,60 - 0,90  425 - 650  725 - 1100 Berat 

III 0,40 - 0,60  300 - 425 500 - 725 Sedang 

IV 0,30 - 0,40 215 - 300 360 - 500 Ringan 

V ≤ 0,30 ≤ 215 ≤ 360 Sangat Ringan 
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Tabel 4 : Kelas Awet Kayu[15]. 

KONDISI KONSTRUKSI 
KELAS AWET/UMUR KONSTRUKSI 

I II III IV V 

a. Selalu berhubungan dengan 
tanah lembab 

8 tahun 5 tahun 3 tahun 
Sangat 
pendek 

Sangat 
pendek 

b. Hanya terbuka terhadap angin 
dan iklim tetapi dilindungi 
terhadap pemasukan air dan 
kelemasan 

20 tahun 15 tahun 10 tahun 
Beberapa 

tahun 
Sangat 
pendek 

c. Di bawah atap tidak 
berhubungan dengan tanah 
lembab dan dilindungi 
terhadap kelemasan 

Tak 
terbatas 

Tak 
terbatas 

Sangat 
lama 

Beberapa 
tahun 

Pendek 

d. Seperti butir (c) tetapi 
dipelihara yang baik, selalu 
dicat dan sebagainya 

Tak 
terbatas 

Tak 
terbatas 

Tak 
terbatas 

20 tahun 20 tahun 

e. Serangan oleh rayap Tidak Jarang Agak cepat 
Sangat 
cepat 

Sangat 
cepat 

f. Serangan oleh bubuk kayu 
kering 

Tidak Tidak 
Hampir 

tidak 
Tak 

seberapa 
Sangat 
cepat 
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Pemilihan  kelas kayu yang akan digunakan sangat tergantung dari peruntukan dan fungsinya 

pada bagian konstruksi serta umur rencana bangunan seperti diberikan pada tabel 5.  

Tabel 5 : Contoh Penggunaan Kayu dan Kelas Kuatnya. 

 BAGIAN BANGUNAN/KONSTRUKSI  KELAS KUAT KAYU 

 Elemen struktur balok, kolom/tiang untuk bangunan rumah, 
 Kosen/rangka/daun pintu dan jendela, 
 Gelegar, lantai dan rangka untuk jembatan, 
 Bantalan rel kereta api. 

I, II 

 Elemen struktur  lantai, dinding, rangka atap dan plafond II, III 

 Bekisting dan perancah III, IV 
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2.4. Dinding Bangunan. 

Dinding merupakan elemen/komponen bangunan yang berfungsi untuk menciptakan perasaan 

aman dan nyaman terhadap insan manusia dalam beraktivitas karena terhindar dari berbagai 

macam ganguan dan ancaman baik yang berasal luar maupun dari dalam bangunan itu sendiri. 

Bahan-bahan pembentuk elemen dinding sangat bervariasi baik ditinjau dari fungsinya sebagai 

komponen struktur maupun dari sisi bahan baku, proses produksi, kualitas dan harganya. 

Berdasarkan fungsinya dalam sistem struktur, dinding dapat dikategorikan sebagai komponen 

struktural bila dalam perencanaan ikut diperhitungkan memikul beban bersama-sama dengan 

komponen struktur lainnya atau daya dukung dinding diabaikan sehingga hanya berfungsi 

sebagai komponen penunjang/non struktural. Untuk itu, bahan pembentuk komponen 

dinding dapat berupa material beton dengan atau tanpa tulangan, kayu, kaca, batu bata, 

batako dan lain sejenisnya yang pada hakikatnya pemilihan disesuaikan dengan fungsinya 

dalam sistem bangunan. Dari sekian banyaknya bahan-bahan pembentuk komponen dinding, 

materi yang disajikan dalam buku ini dibatasi pada batu bata dan batako. Hal ini disebabkan 

karena kedua jenis material tersebut telah dikenal secara umum baik kualitas dan 

penggunaannya sebagai bahan pembentuk dinding dengan harga yang relatif murah 

dibandingkan bahan lainnya. 
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1. Batu Bata. 

Batu bata merupakan hasil produksi pembakaran tanah liat dengan atau tanpa dicampur 

bahan lain selain air. Kematangan batu bata dicapai pada pembakaran dengan temperatur 

sekitar 900 – 1100 oC tergantung dari jenis tanah liatnya. Pada temperatur ini dikatakan 

telah terjadi pemanasan sempurna dan batu bata telah mencapai kondisi optimal baik dari 

segi kepadatan maupun kekuatan. 

Pengendalian terhadap kenaikan temperatur sejak awal pembakaran diupayakan berjalan 

secara gradual/perlahan-lahan hingga mencapai temperatur sekitar 800 oC. Kondisi ini 

diperlukan untuk menghindari terjadinya cacat produksi. Dengan demikian, kualitas batu 

bata tidak hanya tergantung pada kualitas bahan bakunya tetapi ditentukan juga oleh teknik 

dan proses produksinya yang ternyata sangat berperan dalam memetakan kualitas terbaik 

dari batu bata. 

Sesuai standar yang berlaku[16], kuat tekan minimal batu bata yang digunakan yakni sebesar 

2.5 MPa. Kecilnya nilai daya dukung ini yang umumnya menjadikan dinding batu bata tidak 

diperhitungkan sebagai komponen struktural pada jenis bangunan-bangunan bertingkat/ 

besar lainnya. Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu dari bangunan-bangunan 
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sederhana, dinding yang dibentuk dari susunan batu bata dimungkinkan untuk difungsikan 

juga sebagai komponen struktural yang ikut memikul beban dengan kapasitas yang terbatas. 

2. Batako. 

Batako merupakan batu buatan hasil produksi dari pencampuran bahan teras dan kapur 

dengan perbandingan 5 : 1 dengan atau tanpa bahan semen atau diproduksi juga dari 

campuran bahan semen dengan pasir dengan perbandingan 1 : (6 – 8). Batako diproduksi 

tidak melalui proses pembakaran. Ukuran dimensi batako dibuat lebih besar dari ukuran 

dimensi batu bata yakni 10 cm x 20 cm x 40 cm dan umumnya, kekuatannya relatif lebih 

rendah dari batu bata. Namun demikian banyak digunakan karena pemasangan 1 m2 batako 

relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan pemasangan batu bata dan proses produksinya 

yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan proses memproduksi batu bata. Di samping 

itu, batoko tidak memerlukan plesteran bila dalam proses penyusunan/pemasangannya 

dilakukan secara rapi. 
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2.5. Jalan. 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 

serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel[17][18]. Secara 

umum, jalan raya dapat dibagi dalam empat klasifikasi berdasarkan: 

(1) fungsi jalan, yang terdiri dari[18] : 

jalan arteri, jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, 

kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien; 

jalan kolektor, jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi; 

jalan lokal, Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak 

dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, dan 

jalan lingkungan, jalan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri 

perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.  
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(2) kelas jalan, disesuaikan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas yang 

dinyatakan dengan muatan sumbu terberat dalam satuan berat ton (tabel 6 ). 

Tabel 6 : Klasifikasi jalan raya menurut kelas jalan[18] 

KELAS FUNGSI JALAN 

KARAKTERISTIK KENDERAAN 

LEBAR PANJANG TINGGI MUATAN SUMBU TERBERAT  

(m) (ton) 
KHUSUS Arteri 

≤ 2.5 
≤ 18 

≤ 4.2 

≤ 10 

I Arteri/Kolektor 10 

II Arteri/Kolektor/ 
Lokal/Lingkungan 

≤ 12 
≤ 8 

III ≤ 2.1 ≤ 9 ≤ 3.5 

Catatan : Usia rencana jalan :  Arteri/Kolektor ≥ 10 tahun dan Lokal/Lingkungan ≥ 5 tahun 

 

(3) medan jalan, ditentukan berdasarkan kondisi kemiringan medan yang diukur tegak lurus 

garis kontur (tabel 7) dan proyeksinya harus mempertimbangkan keseragaman kondisi 

medan menurut rencana trase jalan. 

(4) wewenang pembinaan jalan, terdiri dari jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten/ 

Kotamadya dan jalan Desa. 
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Tabel 7 : Klasifikasi Menurut Medan Jalan. 

JENIS MEDAN NOTASI KEMIRINGAN MEDAN (%) 

DATAR D < 3 

BERBUKIT B 3-25 

PEGUNUNGAN G > 25 

 

Selain itu, berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dapat diklasifikasikan atas: 

jalan bebas hambatan, yaitu jalan dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk secara 

penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi 

dengan median, serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu; 

jalan raya, yaitu jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan 

masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, serta lebar dan jumlah jalur sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk itu; 

jalan sedang, yaitu jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan 

masuk tidak dibatasi, serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu;  

jalan kecil, yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, dengan lebar dan jumlah 

jalur sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu. 
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Jenis perkerasan jalan raya terdiri atas (a) perkerasan lentur, (b) perkerasan kaku dan (c) 

perkerasan komposit. Sistem struktur konstruksi perkerasan dari ketiga jenis perkerasan jalan 

raya tersebut berturut-turut diberikan oleh gambar 1 berikut. 

 
  

 
x 
y 
 

z 
 

Tanah Dasar 

Gambar 1: Jenis-jenis perkerasan jalan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan jalan yakni batu dasar, sirtu, pasir, 

kerikil, beton dengan dan tanpa tulangan serta aspal. Batu dasar, sirtu dan pasir dipakai untuk 

membentuk bagian pondasi jalan pada perkerasan lentur yang diakhiri dengan lapisan aspal. 

Pada perkerasan kaku digunakan beton tanpa tulangan yang berfungsi sebagai lantai kerja dan 

beton bertulang sebagai struktur badan jalan. Untuk perkerasan komposit hanya diberi lapisan 

LENTUR 
  KAKU 

KOMPOSIT 
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aspal pada permukaan jalan bila dasarnya adalah perkerasan kaku sedangkan bila awalnya 

adalah perkerasan lentur maka ditambahkan dengan lantai kerja dari beton tanpa tulangan dan 

disusul dengan lapisan berton bertulang dengan atau tanpa lapisan aspal sebagai lapisan 

permukaan jalan. Ketebalan setiap lapisan sangat tergantung pada kelas jalan yang dibangun 

serta daya dukung tanah dasarnya. 

1. Batu Dasar dan Sirtu. 

Batu dasar yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi jalan adalah dari jenis batu kali atau 

batu gunung dengan dimensi yang cukup besar yakni sekitar 200 – 350 mm agar sesuai 

dengan maksud peruntukannya yang kemudian disusun sedemikian rupa membentuk 

pondasi jalan yang akan dibangun. Pada kondisi-kondisi tertentu di mana kesulitan untuk 

mendapatkan batu dasar, umumnya sering kali digunakanlah bahan sirtu sebagai pengganti 

batu dasar untuk membentuk pondasi jalan. Pemadatan bahan sirtu ini harus dilakukan 

dengan baik agar benar-benar dapat berfungsi sebagai pondasi sesuai kelas jalan yang di 

bangun. Selain difungsikan sebagai material pondasi jalan, batu dasar juga sering digunakan 

dalam pekerjaan pondasi batu kali, pekerjaan tembok penahan tanah baik yang disusun 

dengan menggunakan spesi ataupun diikat dengan kawat, pekerjaan saluran air dan 

pekerjaan-pekerjaan lain sebagainya. 
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2. Aspal. 

Bahan aspal pada dasarnya dapat diklasifikasikan atas aspal alam dan aspal buatan. Aspal 

alam ditemukan dalam bentuk padat yang merupakan endapan alamiah batu kapur/batu 

pasir sebagaimana terdapat di beberapa bagian di Amerika dan Pulau Buton di Indonesia 

dengan kandungan aspal sekitar antara 12 – 35% dari massa batu tersebut. Pada umumnya 

pemanfaatan aspal padat sebagai lapisan permukaan jalan dapat membuat permukaan 

jalan yang stabil dan tahan lama. Selain aspal padat, alam juga menyediakan aspal dalam 

bentuk cair/plastis seperti ditemukan di Bermuda dan danau Trinidad Venesuella berupa 

bitumen, mineral dan bahan organik lainnya. Namun karena angka penetrasi aspal cair/ 

plastis ini sangat rendah, maka pemanfaatannya masih harus dicampurkan aspal padat, 

yang angka penetrasinya tinggi, sesuai disain komposisi tertentu agar dapat diperoleh aspal 

dengan angka penetrasi yang dikehendaki. Untuk aspal buatan, diproduksi lewat proses 

pemisahan bahan aspal pada pengolahan minyak bumi dengan berbagai jenis turunannya. 

Produk aspal hasil proses pemisahan dengan pemanasan sekitar 350oC ini umumnya 

berbentuk emulsi aspal padat. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan untuk keperluan maksud-maksud tertentu, 

bahan aspal diberi bahan tambahan dari bahan polimer dengan tujuan untuk memperbaiki 
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sifat reologi bahan aspal dan dinamakan aspal polimer. Berdasarkan jenis bahan 

tambahannya, aspal polimer terdiri dari aspal polimer elastomer dan aspal polimer 

plastomer. 

Susunan molekul aspal umumnya didominasi oleh unsur karbon dan hidrogin dengan 

jumlah sekitar 90% dari berat aspal dan bersifat thermoplastik yang perilakunya sangat 

dipengaruhi oleh kondisi perubahan temperatur lingkungannya. Fungsi utama bahan aspal 

selain sebagai perekat agregat-agregat pembentuk lapisan permukaan jalan, juga untuk 

mengisi ruang-ruang kosong yang terbentuk di antara susunan agregat-agregat tersebut 

dengan kandungan sekitar 4 – 10% terhadap berat dan 10 – 15% bila ditinjau terhadap 

volume[19]. 
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3. KUALITAS BAHAN KONSTRUKSI. 

Pemilihan bahan konstruksi yang akan digunakan dalam setiap pekerjaan pembangunan sangat 

tergantung pada jenis pekerjaan serta peran dan fungsinya sebagai pembentuk komponen struktur 

utama atau penunjang pada suatu bangunan. Pemilihan kualitas bahan konstruksi yang tepat dalam 

perencanaan sistem struktur bangunan dapat mengoptimalisasi baik dari segi kekuatan, ketahanan 

dan biaya keseluruhan bangunan dengan tetap menjamin tingkat keamanan dan kenyamanan dari 

bangunan tersebut. Sehubungan dengan konteks tersebut, pada bagian ini disajikan secara khusus 

menyangkut metoda-metoda praktis yang sering diterapkan dalam upaya memprediksi kualitas 

bahan konstruksi yang digunakan dalam pembangunan suatu bangunan. Patut disadari bahwa, hasil 

penerapan metoda-metoda penilaian awal terhadap kualitas bahan konstruksi akan mengantar 

pada kemungkinan tercapainya kualitas bahan konstruksi yang diharapkan sesuai standar spesifikasi 

yang disyaratkan. Tingkat keakuratan antara hasil prediksi awal dengan hasil laboratorium sangat 

tergantung pada profesionalisme dan pengalaman praktis pada tenaga-tenaga teknik di lapangan. 

3.1. Agregat. 

Kualitas agregat sangat tergantung pada lokasi sumber penambangannya. Kualitas agregat 

yang baik pada dasarnya selain mengikuti perilaku bahan baku pembentuk agregat tersebut, 
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juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada lokasi penambangan. Secara praktis, prediksi 

awal terhadap kualitas agregat dapat dilakukan sebagaimana diberikan pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8 : Karakteristik dan Prediksi Kualitas Agregat. 
A

G
R

EG
A

T
 

JENIS 
UKURAN 
BUTIRAN 

KUALITAS BAIK PEKERJAAN KETERANGAN 
H

A
LU

S 

PASIR 

 
 
 
 
 

0 – < 5 
mm 

 Bila digemgam tidak mengumpal  dan akan berhamburan 
kembali bila dilepas serta tidak menempel di tangan. 

 Bila dicuci, tinggi endapan lumpur dalam gelas ukur ≤ 5% 
dan semakin jernih/terang warna air semakin baik kualitas 
pasirnya. Pasir harus dicuci bila air cucian hasil rendaman 
pasir berwarna kuning tua hingga coklat. 

 Warna pasir akan mengikuti warna material asalnya dan 
umumnya berwarna abu-abu kehitaman untuk pasir sungai 
serta warna kehitaman untuk pasir gunung.  

 Berbutiran tajam dan besaran butiran beragam. 

 Penyebaran butiran pasir sungai lebih baik dibandingkan 
dengan pasir gunung. 

 Pengecoran 

 Plesteran 

 Spesi/ 
pasangan 
batu 

 
  

 Pasir sungai umumnya 
relatif lebih baik dari 
pada pasir gunung. 

 Pasir sungai lebih 
banyak menyerap air. 

 Pekerjaan spesi/ 
pasangan batu dan 
plesteran digunakan 
ukuran butiran ≤ 3 mm. 

 Pasir laut yang telah 
dicuci dapat digunakan 
untuk pekerjaan-
pekerjaan tertentu. 

K
A

SA
R

 

KERIKIL 

5 – 40 
mm 

 Padat tidak berpori dan ukuran yang pipih ≤ 20%. 

 Besaran butiran beraneka ragam. 

 Kadar lumpur ≤ 1%. 

 Pengecoran 
 

 Butiran > 30 mm 
umumnya hanya 
digunakan pada 
pekerjaan-pekerjaan 
tertentu. 

 Besaran butiran 
maksimum 1/3 tebal 
pelat. 

BATU 
PECAH 

 Padat tidak berpori dan ukuran yang pipih ≤ 20%. 

 Berbentuk tajam. 

 Besaran butiran beraneka ragam. 

 Kadar lumpur ≤ 1%.  
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3.2. Semen. 

Semen merupakan hasil produksi industri yang proses pengolahannya dilakukan dengan ketat 

sesuai standar yang berlaku sehingga dari sisi kualitas, tingkat keseragaman dan penyebaran 

serta ukuran butirannya dapat terjamin. Kemungkinan penyimpangan sangat kecil dan dapat 

diabaikan. Namun demikian yang perlu diperhatikan terutama menyangkut cara penyimpanan 

semen amat terlebih pada daerah-daerah dengan tingkat kelembaban yang tinggi. 

Semen yang berkualitas baik pada dasarnya adalah tipe dan jenis semen yang tepat sesuai jenis 

serta peran dan fungsi pekerjaan suatu bangunan. Pemilihan tipe dan jenis semen yang tepat 

berdampak pada minimnya kerusakan-kerusakan sekunder non struktural yang sering disebut 

retak-retak rambut pada material beton. Di samping itu, kualitas semen yang baik secara fisik 

dapat diamati di lapangan terhadap kriteria-kriteria sebagaimana diberikan pada tabel 9. 

Tabel 9 : Kriteria Kualitas Semen. 

SEMEN 

KRITERIA SEMEN YANG BAIK WARNA KETERANGAN 

 Terdapat keseragaman terhadap 
ukuran, tingkat kehalusan dan 
penyebaran butiran 

 Tidak membatu 

 Tidak lembab/basah 

Semen pada 
umumnya berwarna 
abu-abu. 

Semen yang telah terkontaminasi dengan 
uap air atau bahkan telah membatu tidak 
dapat digunakan lagi karena fungsi dan 
perannya sebagai material pembentuk 
beton menjadi tidak optimal. 
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3.3. Air. 

Kualitas air yang dapat digunakan sebagai bahan pembentuk beton harus bebas dari kandungan 

alkali, garam, minyak, asam, lumpur dan bahan organik lainnya. Secara umum disarankan agar air 

yang digunakan adalah air dengan kualitas air minum atau air bersih/air tawar yang dapat dioleh 

menjadi air minum (table 10). 

Tabel 10 : Jenis dan Kualitas Air. 

 

AIR 

JENIS 
PERSYARATAN BAHAN PEMBENTUK 

MATERIAL BETON 
Ph KETERANGAN 

UMUM/KHUSUS WARNA 



  
Alami  

Bening, 
tidak 
berbau 
dan tanpa 
rasa 

Struktural dan non struktural 

 

 Air Tanah / sumur < 6 dan > 8 
< 6 : asam dan 
> 8 : basa 

 Air Hujan 3 – 6  

 Air Danau/Waduk Tidak tercemar limbah 
industri 

7.7 – 8.3 Belum 
tercemar 

 Air Sungai 6.5 – 8.5 

 Air Genangan/Rawa Bebas zat alkali  Non struktural 7.2  

 Air Laut Kandungan garam ≤ 3% Non struktural dan tanpa tulangan 8.2  

  Buatan/Pengolahan  

Struktural dan non struktural 

 

 Air Minum 6.5 – 8.5  

 Air Bersih/Murni 5 – 7.5 Kondisi ideal : 7 
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3.4. Bahan Tambahan. 

Peran bahan tambahan yang sangat spektakuler terjadi dipenghujung abad ke XX tepatnya 

dimulai pada tahun 1970-an dengan ditemukannya superplasticizer yang secara sukses 

membawa perubahan penting dan sangat mendasar dalam teknologi beton. Pemanfaatan 

superplasticizer sebagai bahan tambahan dalam campuran adukan beton dapat merubah 

sekaligus memperbaiki perilaku dan kinerja material beton. 

Besaran nilai kuat tekan beton sekitar 40 MPa yang umumnya dicapai pada beton normal umur 

28 hari, melalui pemanfaatan bahan tambahan superplasticizer, besaran nilai kuat tekan 

tersebut dapat dicapai pada usia beton 1 jam[3][11]. Kondisi ini dengan sendirinya akan lebih 

meningkatkan nilai ekonomis melalui percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun 

demikian pemilihan tipe dan jenis bahan tambahan yang akan digunakan hendaknya 

dipertimbangkan tingkat kesesuaiannya dengan bahan-bahan lain yang digunakan dalam 

membentuk material beton. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas material beton 

yang optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

 



Menentukan Kualitas Bahan Konstruksi – Panduan Praktis  halaman | 41 

3.5. Beton. 

Beton tergolong material yang paling banyak digunakan secara luas dalam pembangunan 

infrastruktur di bidang teknik sipil disebabkan antara lain karena sebagian besar bahan dasarnya 

dapat diperoleh dengan mudah di lokasi pekerjaan, mudah dikerjakan dan dibentuk, relatif lebih 

ekonomis dibandingkan material lainnya serta memiliki karakteristik mekanik yang sangat baik 

terhadap tekan. Kapasitas tarik material beton sangat kecil sehingga peran dalam memikul 

beban tarik umumnya diambil alih oleh baja tulangan yang memiliki kemampuan yang sama 

baiknya terhadap tarik dan tekan tetapi harga material baja tulangan sangat mahal dibanding 

material beton. Perpaduan yang harmonis antara material beton dan baja tulangan dalam 

membentuk material beton bertulang menjadikan material beton bertulang jauh lebih 

ekonomis dibandingkan bila keseluruhannya menggunakan material baja serta memiliki 

kemampuan yang sama baiknya terhadap kekuatan tarik dan tekan. 

Kasus-kasus kegagalan konstruksi cukup banyak ditemukan pada bangunan-bangunan di bidang 

teknik sipil yang diakibatkan karena tidak tepatnya dalam menentukan pilihan terhadap kualitas 

material beton yang sesuai dengan tipe dan jenis bangunan yang direncanakan atau dikerjakan. 

Kondisi di mana tidak tercapainya kualitas beton yang dikerjakan sesuai mutu rencana misalnya 

akan berdampak negatif terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan, kerugian 
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materiil dan non materiil yang kesemuanya bermuara pada peningkatan biaya pelaksanaan 

pekerjaan. 

Kualitas bahan-bahan pembentuk material beton, perencanaan komposisi serta teknik dan 

proses pengolahannya sangat memegang peranan penting dalam upaya mencapai kualitas 

material beton yang dikehendaki. Kualitas material beton yang baik pada hakikatnya adalah 

tercapainya mutu material beton yang direncanakan. Namun demikian, masih harus memenuhi 

kriteria-kriteria dan persyaratan sebagai berikut. 

 Dapat dilaksanakan di lapangan ataupun pada pabrik-pabrik industri beton pracetak. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan tingkat kelecakan/kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 Tidak terjadi segregasi/pemisahan butiran bahan-bahan pembentuk material beton. 

 Bahan-bahan pembentuk material beton tercampur dan terdistribusi secara merata. 

 Tercapainya tingkat kepadatan beton optimal yang secara praktis dapat dilihat dari berat dan 

pori-pori yang ada pada material beton tersebut. 

 Karakteristik mekanik material beton dicapai berdasarkan hasil pengujian benda uji terhadap 

kekuatan tekan khususnya serta kekuatan tarik dan lentur pada umumnya.  
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3.6. Baja Tulangan. 

Permasalahan yang muncul di lapangan terutama menyangkut terdapatnya produk-produk 

baja tulangan yang diproduksi tidak mengikuti aturan yang disyaratkan Badan Standardisasi 

Nasional. Hal ini sering menjadi pertentangan antara pelaksana di satu pihak yang merasa telah 

melaksanakan semua pekerjaan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dengan pembuktian nota 

permintaan pengadaan barang sedangkan dipihak lain pengawas lapangan mengklaim bahwa 

material baja tulangan yang terpasang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati. Untuk 

mengatasi agar perselisihan ini tidak terjadi adalah bijak bila : 

 pemerintah lewat lembaga yang berwewenang melakukan pengawasan yang ketat terhadap 

produk-produk hasil produksi pabrik baja lewat pemberian sanksi pencabutan izin operasi; 

 perencana setidaknya dapat mengantisipasi dalam disain kondisi produk baja tulangan yang 

tersedia di pasaran dengan mencantumkan nilai toleransi dalam spesifikasi teknik; dan 

 pelaksana lapangan diharapkan cukup jeli melihat ketidak sesuaian material yang diadakan 

dengan permintaan dengan cara mengkonversikan luas tulangan yang tersedia di lapangan 

disesuaikan dengan luas tulangan rencana. 

 pengawas lapangan harus dapat memahami masalah konversi yang dilakukan pelaksana. 
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3.7. Kayu. 

Kualitas material kayu sangat bervariasi yang ditentukan oleh berbagai faktor terutama 

bergantung pada jenis tumbuhannya. Banyak faktor atau parameter yang dapat digunakan 

untuk menentukan kualitas atau mutu kayu, akan tetapi secara praktis dalam kaitan dengan 

penggunaannya sebagai bahan konstruksi secara umum kualitas kayu biasanya ditentukan dari 

tiga faktor yaitu berat jenis, kekuatan dan keawetannya sebagaimana diberikan pada tabel 11 

berikut. Umumnya kayu yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi juga akan memiliki kelas kuat 

yang lebih baik. 

Berat jenis kayu dapat diamati di lapangan melalui berat per unit volume dari potong-potongan 

kayu dengan ukuran atau dimensi yang sama tetapi jenis kayu yang berbeda dengan cara 

membandingkan beratnya lewat penimbangan atau secara kasar dengan merasakan sendiri 

beratnya dengan mengangkat potongan kayu tersebut. Keawetan kayu dapat diprediksi secara 

praktis dilapangan melalui tingkat kepadatan dan kadar air kayu tersebut. Semakin padat dan 

semakin kecil kandungan airnya kayu tersebut akan semakin awet. 
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Tabel 11. Kriteria kayu yang baik. 

K
A

Y
U

 

KARAKTERISTIK KRITERIA KAYU YANG BAIK KETERANGAN 

 Kepadatan  Semakin lambat pertumbuhan suatu jenis pohon akan 
menghasilkan bahan kayu yang semakin padat dan semakin 
berat. 

Catatan. 
Warna kayu 
berhubungan 
dengan lokasinya 
pada penampang 
batang, usia dan 
kelembaban 
lingkungan sekitar 
tumbuhnya pohon. 
 

 Kekuatan  Semakin berat bahan kayu semakin kuat (tabel 3). 

 Warna   Semakin tua warna dari kayu sejenis akan semakin baik. 

 Kadar Air  Kandungan air dalam kayu yang digunakan ≤ 20%. 

 Ratio 
Pemuaian/ 
Penyusutan 

 Ratio pemuaian/penyusutan kayu yang digunakan maksimal 
sekitar 14%, 8% dan 0.2% berturut-turut dalam arah tangensial, 
radial dan aksial. 

 Bentuk  Bentuk permukaan/potongan harus kayu rata dan lurus. 

 Keawetan 
Alami 

 Keawetan alami kayu sangat variatif tergantung dari unsur 
racun yang terbentuk pada suatu jenis pohon. 

Kayu semakin padat 
akan semakin awet 

 Mata Kayu 
 Cacat akibat mata kayu yang diperkenankan umumnya berada 

di antara 1/8 – 1/4 tebal kayu dan 1/6 – 1/2 lebar kayu. Tergantung pada 
jenis mutu kayu. 

 Retak 
 Cacat akibat retak yang diperkenankan umumnya berada di 

antara 1/5 – 1/2 tebal. 
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3.8. Batu Bata.  

Penentuan kualitas batu bata sebagai bahan pembentuk dinding bangunan idealnya dilakukan 

melalui pengujian di laboratorium khusus untuk itu. Namun demikian secara praktis, pengujian 

sederhana dapat dilakukan langsung di lapangan untuk memprediksi kualitas bahan batu bata 

yang baik. Secara umum karakteristik kualitas batu bata yang baik diberikan pada tabel 12. 

Tabel 12 : Karakteristik dan Prediksi Kualitas Batu Bata. 

No. KARAKTERISTIK PERSYARATAN KUALITAS BAIK KETERANGAN 

1 
Dimensi 
(mm) 

T L P Keseragaman bentuk dan dimensi dengan penyimpangan terhadap 
panjang (P), lebar (L) dan tebal (T) berturut-turut 3 %, 4% dan 5 % 

Catatan. 

Pelajari aturan-
aturan 
menyangkut 
batu bata (SNI 
15-2094-2000). 

50 110 220 

2 Permukaan Struktur permukaannya rata, bersudut siku-siku dan terasa kasar 

3 Warna Berwarna merata merah agak keoranye kecoklatan 

4 Bunyi Berbunyi nyaring bila di ketuk dengan jari 

5 Struktur Bila dipatahkan terlihat struktur bahannya homogin/seragam 

6 Kekuatan 

 Bila dijatuhkan ke tanah dari ketinggian 1 m tidak patah, atau 
  Letakan dua batu bata di atas tanah dengan jarak ½ panjang bata. 

Kemudian letakan satu batu bata lainnya dengan jarak masing-masing 
¼ panjang bata diukur dari kedua ujung sisinya di atas dua batu bata 
terdahulu sebagai tumpuan. Bila diinjak dan batu batanya tidak pecah 
berarti kekuatan batu batanya baik. 

7 Penyerapan air  Selisih berat bata kering dan setelah direndam dalam air selama 24 jam 
≤ 20 % 

Catatan:  Perlu diperhatikan, setiap pemansangan bata seluas sekitar 9 – 12 m
2
 harus diikat oleh balok/kolom praktis. 
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3.9. Batako.  

Sebagaimana batu bata, kualitas batako sebagai bahan pembentuk dinding bangunan idealnya 

dilakukan melalui pengujian di laboratorium khusus untuk itu. Namun demikian secara praktis, 

pengujian sederhana dapat dilakukan langsung di lapangan untuk memprediksi kualitas bahan 

batako yang baik seperti tercantum pada tabel 13. 

Tabel 13 : Karakteristik dan Prediksi Kualitas Batako. 

No. KARAKTERISTIK PERSYARATAN KUALITAS BAIK KETERANGAN 

1 
Dimensi 
(mm) 

T L P Keseragaman bentuk dan dimensi dengan penyimpangan terhadap 
panjang (P), lebar (L) dan tebal (T) berturut-turut 3 %, 4% dan 5 % 

Catatan. 

Pelajari aturan-
aturan 
menyangkut 
batako. 

100 200 400 

2 Permukaan Struktur permukaannya rata dan sedikit agak kasar 

3 Warna Berwarna abu-abu. 

4 Kepadatan Batako hasil cetakan mesin cetak tekan kualitasnya lebih baik karena lebih 
padat/lebih berat dibandingkan dengan hasil cetakan manual. 

5 Struktur Bila dipatahkan terlihat struktur bahannya homogin/seragam 

6 Kekuatan 

 Bila dijatuhkan ke tanah dari ketinggian 1 m tidak patah, atau 
  Letakan dua batako di atas tanah dengan jarak ½ panjangnya. 

Kemudian letakan satu batako lainnya dengan jarak masing-masing ¼ 
panjang yang diukur dari kedua ujung sisinya di atas dua batako 
terdahulu sebagai tumpuan. Bila diinjak dan tidak pecah/patah berarti 
kekuatan batu batakonya baik. 

Catatan:  Perlu diperhatikan, setiap pemansangan batako seluas sekitar 9 m
2
 harus diikat oleh balok/kolom praktis. 
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3.10. Batu Dasar. 

Pada umumnya penentuan kualitas batu dasar yang akan digunakan sebagai bahan pembentuk 

pondasi jalan, pondasi batu kali, tembok penahan tanah, saluran air dan lainnya adalah sama. 

Kualitas batu dasar sangat tergantung dari mineral-mineral pembentuk batuan tersebut. Untuk 

itu, berdasarkan sumber lokasi penambangannya, batu dasar dapat diklasifikasikan atas batu 

kali dan batu gunung. Batu kali ditambang dari daerah aliran sungai sedangkan batu gunung 

ditambang pada daerah pengunungan. Secara praktis, untuk menentukan kualitas batu dasar 

yang baik diberikan pada tabel 14 berikut. 

Tabel 14 : Karakteristik dan Prediksi Kualitas Batu Dasar. 

No. KARAKTERISTIK PERSYARATAN KUALITAS BAIK KETERANGAN 

1 Permukaan 
Struktur permukaannya kasar, tidak berpori, bebas kandungan zat organik 
dan lumpur. 

 

2 Warna Bervariasi tergantung jenis batuan dan lokasi penambangan. 

3 Kepadatan Makin berat bahan batuannya berarti makin padat. 

4 Struktur Bila dipecahkan terlihat struktur bahannya homogin/seragam 

5 Kekuatan Makin tinggi tingkat kepadatan batu maka semakin kuat. 
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3.11. Aspal.  

Material aspal umumnya merupakan hasil produksi industrial tingkat penyimpangan terhadap 

kualitas produk relatif sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Untuk itu, penentuan kualitas 

aspal yang hendak digunakan terutama lebih tergantung pada kelas jalan yang akan dibangun 

dan iklim. Cukup sulit untuk memprediksi kualitas material aspal lewat pengamatan secara 

langsung di lapangan. Namun demikian, kriteria aspal yang baik bila kadar airnya rendah. Oleh 

sebab itu, penyimpanan aspal harus terlindungi dari air. 
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4. PENUTUP. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, umumnya kualitas bahan konstruksi yang berbentuk benda 

padat dapat diprediksi lewat berat jenisnya. Semakin berat suatu bahan konstruksi berarti bahan 

tersebut semakin padat dan semakin kuat sehingga kualitas bahan konstruksi tersebut semakin 

baik. Prediksi kualitas bahan konstruksi yang baik selain dari berat jenisnya, juga dapat dideteksi 

secara praktis lewat warna, homoginitas/keseragaman, bunyi, kandungan dan daya serap air, 

kandungan lumpur dan zat organik, cacat produksi dan kesalahan penyimpanan/perawatan serta 

beberapa pengujian praktis di lapangan. Namun demikian perlu disadari bahwa, pendektesian 

praktis secara fisik di lapangan tersebut belum menjamin sepenuhnya terhadap kualitas bahan 

konstruksi yang disayaratkan. Untuk memastikan kualitas bahan konstruksi memenuhi standar 

spesifikasi yang disyaratkan, sudah selayaknya dilakukan pengujian di laboratorium yang 

sesuai dengan pengujian karakteristik mekanik dari setiap bahan konstruksi tersebut. 

Kegagalan suatu bangunan tidak semata hanya disebabkan oleh kualitas bahan konstruksi. 

Banyak faktor-faktor penyebab lainnya yang ikut berperan dalam hal ini. Oleh sebab itu, kaidah-

kaidah dalam setiap tahapan sejak awal perencanaan hingga pengawasan dan perawatan 

bangunan setelah berfungsi hendaknya dilaksanakan secara baik, terintegrasi, disiplin, konsisten 

dan bertanggung jawab agar tidak terjadi pemborosan yang tidak semestinya. 
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