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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penyebab Kerusakan Bangunan 

Bangunan gedung sebagaimana barang konstruksi lainnya akan 

mengalami kerusakan. Salah satu faktor kerusakan disebabkan adanya 

komponen yang telah mencapai umur rencana. Komponen yang umurnya 

tidak mencapai umur rencana, tetapi mengalami kerusakan akan diganti 

dengan komponen yang baru. 

Tabel 3.1 Perkiraan umur komponen gedung 

Komponen Gedung Bahan Umur 

Rencana 

(tahun) 

Komponen Gedung Bahan Umur Rencana 

(tahun) 

Struktur 

 

 

 

 

 

Arsitektur 

1. Penutup Lantai 

 

2. Dinding 

 

 

 

 

3. Pintu dan 

Jendela 

 

 

4. Langit-langit 

 

 

 

5. Penutup atap 

Beton 

Beton komposit 

Baja 

Kayu 

 

 

 

Keramik 

Parkit 

 

Bata merah 

Batako 

Kayu papan 

Kayu lapis 

 

Kayu 

Alumunium 

Vinil 

 

Kayu 

Eternit/asbes 

Semen 

Gip 

 

Genteng tanah 

Genteng beton 

Seng 

Asbes 

Poli carbonat 

plastik 

40 – 60 

40 – 60 

 

40 – 60 

10 – 20 

 

 

15 – 20 

10 – 20 

 

15 – 20 

15 – 20 

10 – 20 

10 – 20 

 

10 – 20 

20 – 30 

10 – 20 

 

10 – 20 

15 – 25 

15 – 20 

10 – 20 

 

15 – 25 

15 – 20 

15 – 20 

5 – 12 

3 – 7 

2 – 4 

6. Finishing 

 Cat tembok 

 Cat kayu 

 Cat besi 

 Politur 

 Malamin 

 

Mekanikan dan 

Elektrikal 

1. Instalasi 

plumbing 

 Pompa air 

dangkal 

 Pompa air 

dalam 

 Instalasi pipa 

galvanis 

 Instalasi pipa 

PVC 

 Reservoir 

beton 

 Reservoir 

stainless stell 

 Reservoir 

plastic 

 Solar 

waterheater 

 Gas water 

heater 

 Elctrik 

waterheater 

 

2. Instalasi listrik 

 Panel induk 

 Panel 

gedung 

 Genset 

 Instalasi 

kabel 

 

 

Air 

Minyak 

Minyak 

Spirtus 

Thinner 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3-7 

4-10 

4-10 

2-5 

3-7 

 

 

 

 

 

5-10 

 

10-15 

 

10-15 

 

 

10-15 

 

 

50-60 

 

8-12 

 

 

5-10 

 

7-10 

 

5-7 

 

5-7 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

10-15 

10-16 

 

 

Sumber : Udi Raharjo (Bahan Ajar Perencanaan & Perbaikan Bangunan, 

2011) 
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Menurut Andrianto (2004) dan Aresande (2013) selain akibat faktor umur 

komponen gedung, kerusakan gedung juga diakibatkan oleh faktor alam. 

Faktor alam yang mempengaruhi antara lain : 

1. Faktor suhu 

Faktor suhu merupakan salah satu faktor alam yang berpengaruh kepada 

kerusakan bangunan. Suhu yang ekstrim dan terjadi terus menerus 

menyebabkan kerusakan struktur bangunan terutama struktur di bagian 

luar bangunan. Beberapa contoh komponen yang harus dilindungi karena 

pengaruh suhu adalah lapisan water proofing diatas atap plat beton, cat 

pada listplank kayu, serta cat eksterior yang sering terkena panas dan 

dingin secara terus menerus. 

2. Faktor Air Hujan 

Faktor air hujan menjadi salah satu penyebab kerusakan gedung. Kasus 

yang sering terjadi akibar faktor air hujan adalah kebocoran atap, talang, 

rembesan atap plat beton. 

3. Faktor Angin 

Faktor angin merupakan salah satu faktor alam yang menyebabkan 

kerusakan komponen gedung. Salah satu komponen gedung yang sering 

terkena dampak akibat angin adalah elemen penutup atap genteng. Pada 

serangan angin yang kencang, menimbulkan gerakan-gerakan pada atap 

yang menyebabkan atap mudah bergeser satu sama lain sehingga atap 

genteng mudah lepas ketika terjadi angin kencang. 

4. Faktor Gempa 

Gempa yang terjadi akibat pergerakan kulit bumi, runtuhan kulit bumi, 

maupun gempa akibat aktifitas geung berapi sering menyebabkan 

kerusakan pada gedung. Besar kecilnya energi gempa yang diterima 

bangunan sangat tergantung pada kedalaman gempa, jenis tanah yang di 

lalui, serta jarak bangunan ke pusat gempa. 

5. Faktor Petir  

Walaupun kerusakan akibat faktor petir relatif jarang, namun hal ini tidak 

bisa dianggap sepele. Jenis kerusakan yang sering terjadi akibat faktor 
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petir adalah komponen instalasi listrik, jaringan telepon, serta jaringan 

internet dalam suatu gedung. 

6. Faktor Hama 

Faktor hama yang sering mengganggu operasional suatu gedung adalah 

rayap. Komponen yang paling sering diserang rayap adalah komponen 

bangunan gedung yang terbuat dari kayu. 

 

B. Sifat Kerusakan Pada Bangunan Gedung 

Sifat kerusakan yang terjadi pada gedung dapat di tinjau dari pengaruh 

kerusakan komponen tersebut hingga akibat dari kerusakan komponen 

tersebut. Sifat-sifat kerusakan gedung di bagi menjadi tiga seperti Tabel 3.2 

dibawah ini. 

Tabel 3.2 Sifat Kerusakan Pada Bangunan Gedung 

Sifat Kerusakan Pengaruh / Dampak Contoh kerusakan 

Emergency 

Kerusakan yang memiliki pengaruh 

sangat tinggi terhadap aktivitas 

penghuni pada gedung serta 

mempengaruhi komponen lain dalam 

gedung tersebut 

Kerusakan kran air, atap 

bocor, instalasi listrik, kunci 

pintu utama, dll 

Urgent 

Kerusakan yang memiliki pengaruh 

tinggi terhadap aktivitas penghuni dan 

kerusakan komponen lainnya pada 

gedung 

Kerusakan pada lantai 

keramik di bagian yang sering 

dilalui, kerusakan pada 

plafond, jalan berlubang, atau 

paving blok lepas, dll 

Normal 

Kerusakan kecil yang menyebabkan 

fungsi kurang sempurna atau 

penurunan tampak pada komponen 

yang mempunyai pengaruh kecil pada 

aktivitas penghuni 

Cat dinding, pintu atau bagian 

lainnya kusam, keramik lepas 

di bagian yang jarang 

dilewati, dll 

Sumber : Udi Raharjo (Bahan Ajar Perencanaan & Perbaikan Bangunan, 2011) 

C. Teknik Perawatan Bangunan Gedung 

Tahapan proses gedung secara menyeluruh terdiri dari perencanaan, 

pembanguan, operasi dan pemeliharaan, serta perobohan. Pada proses 

pemeliharaan gedung, dilakukan proses pendataan jumlah aset serta pendataan 
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jumlah dan jenis kerusakan untuk menentukan jenis perbaikan yang sesuai 

untuk kerusakan tersebut. 

Untuk menentukan perbaikan yang diperlukan suatu elemen, harus 

dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi komponen bangunan 

tersebut. Langkah untuk menentukan jenis perbaikan yang sesuai dengan 

kerusakan, pihak pengelola gedung harus berpegang pada acuan  standar kerja 

yang menjelaskan tentang metode serta langkah-langkah yang harus 

dilakukan. CIBSE London dalam buku maintenance engineering and 

management telah menyusun langkah-langkah perbaikan suatu komponen 

gedung.  Adapun tahapan langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam Gambar 

3.1 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahap perbaikan dan perawatan komponen bangunan 

Sumber: Buku Maintenance engineering and management CIBSE London 

 

Dari bagan tersebut, menjelaskan bahwa perawatan gedung terbagi menjadi 

dua, yaitu perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. Adapun 

penjelasan masing-masing tahapan tersebut sebagai berikut: 

1) Perawatan Terencana 

a. Perawatan terencana sebelum terjadi kerusakan 

Perawatan terencana dilakukan dengan cara pemantauan rutin sesuai 

jadwal yang telah dibuat untuk memantau kondisi komponen bangunan 

untuk mencegah timbulnya kerusakan.  

Perbaikan 

Terencana 

Sebelum Rusak  

Perbaikan  

Pencegahan 

Kesempatan Ditentukan Kondisi 

Menyesuaikan 

Jadwal Berdasarkan  

Permintaan 

Jadwal 

Setelah Rusak 

Pemeliharaan 

Korektif 

Segera  

Atau  

ditangguhkan 

Tidak Terencana 

Segera 

Perbaiki 
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b. Perawatan terencana setelah terjadi kerusakan 

Perawatan ini dilakukan setelah terjadinya kerusakan komponen 

gedung. Perawatan ini bertujuan memulihkan kondisi komponen 

bangunan agar berfungsi dengan baik. 

2. Perawatan Tidak Terencana 

Perawatan tidak terencana adalah perawatan yang dilakukan setelah 

terjadinya kerusakan. Dalam hal ini, kerusakan yang diperbaiki merupakan 

kerusakan yang tidak diprediksi sebelumnya. 

 

D. Jadwal Prosedur Pelaksanaan Perbaikan 

Untuk tetap mempertahankan agar komponen bangunan berjalan normal 

sesuai fungsinya, maka dilakukan perawatan sesuai jadwal yang telah dibuat. 

Menurut Hestin (2010) jadwal prosedur pelaksanaan pemeliharaan setiap 

komponen bangunan terdiri atas: 

1) Pelaksanaan Rutin 

a. Pelaksanaan Harian/mingguan 

Jadwal harian dapat pula dikatakan jadwal mingguan. Hal-hal yang 

harus dilakukan dalam pemeliharaan harian adalah: 

1) membersihkan semua lantai di ruangan atau koridor dengan 

menyapu dan mengepel lantai di seluruh bangunan, 

2) melakukan pengecekan setiap hari terhadap pintu dan matikan 

lampu setelah kegiatan di dalam ruangan berakhir, 

3) memelihara kebersihan dinding dari kotoran serta membersihkan 

serta memusnahkan setiap sarang rayap atau serangga pada 

dinding, 

4) membersihkan jendela-jendela dengan menggunakan lap dan air 

bersih, 

5) melakukan pengecekan setiap unit, terutama di musim hujan 

dengan cara mengecek kebocoran atau rembesan pada atap dan 

jendela, 

6) membersihkan semua toilet serta membersihkan wastafel dan 

saluran pembuangannya, 



14 
 

7) memotong dan merapikan rumput tanaman di sekitar bangunan, 

8) bersihkan parit (saluran drainase) disekitar gedung, 

9) mengumpulkan sampah dan memilah sampah berdasarkan sampah 

organik dan anorganik. 

b. Pelaksanaan Bulanan 

Pada dasarnya semakin tua suatu bangunan gedung, maka semakin 

banyak masalah kerusakan yang terjadi. Dikarenakan setiap komponen 

memiliki tenggat waktu tertentu yang memerlukan pergantian. Untuk 

menjaga dan mengoptimalkan komponen bangunan agar berfungsi 

dengan baik, maka di lakukan pemeliharaan secara bulanan. 

Pemeliharaan bulanan yang umum di lakukan adalah: 

1) memeriksa pipa-pipa penyalur air bersih dan keran-keran serta 

memperbaiki bila terjadi kebocoran, 

2) memeriksa keadaan sumber daya air bersih (sumur, tangki air, dan 

tempat penyimpanan lainnya), 

3) memeriksa jika sumber air bersih sudah tertutup dengan baik, 

4) memeriksa jika pompa air (manual atau mesin) sudah berfungsi 

dengan baik, 

5) memelihara dengan baik dan memberikan pelumas secara teratur, 

terutama untuk pompa air yang digerakkan dengan tangan, 

6) memotong dan merapikan pohon serta semak-semak, 

7) memeriksa tutup dan keadaan septik tank, 

8) memelihara septik tank tidak dalam keadaan penuh, 

9) memeriksa pipa-pipa air dan talang-talang yang ada, 

10) memeriksa pompai air listrik, 

11) memeriksa dan merapikan tanaman-tanaman hias yang ada. 

Pemeliharaan bulanan dibedakan menjadi pekerjaan pemeliharaan di 

luar bangunan dan pekerjaan di dalam bangunan. Pemeliharaan 

bulanan bagian luar bangunan meliputi: 

1) membersihkan atap, 

2) memeriksa atap jika ada panel-panel penutup atap yang hilang, 
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3) memeriksa sambungan baut atau sekrup pada atap metal atau 

asbes, 

4) memeriksa langit-langit bagian luar dari tanda-tanda kebocoran 

atap, 

5) membersihkan talang-talang air hujan, 

6) membersihkan dinding luar bangunan dan bawah atap, 

7) memeriksa keadaan lantai serambi bangunan, 

8) memeriksa sambungan-sambungan atap bangunan, 

9) memeriksa instalasi di luar bangunan, 

Kemudian, pemeliharaan bulanan bagian dalam bangunan meliputi: 

1) membersihkan dinding dan langit-langit 

2) membersihkan keadaan langit-langit dari tanda-tanda lembab 

akibat atap bocor 

3) memeriksa keadaan lantai 

4) memeriksa keadaan pintu-pintu 

5) memeriksa keadaan jendela-jendela 

6) memeriksa keadaan toilet 

7) memeriksa keadaan bak penampung air 

8) memeriksa keadaan wastafel dan saluran pembuangannya 

9) memeriksa keadaan instalasi listrik di dalam bangunan 

10) memeriksa keadaan perabotan yang ada. 

2. Pelaksanaan Periodik 

a. Periodik tahunan 

Pemeliharaan bangunan yang bersifat rutin, misalnya menyisir setiap 

lantai  dalam bangunan,mulai dari lantai basement (terbawah) ke lantai 

paling atas (roof). Dalam program jadwal tahunan ini, maka kita 

memerlukan check list secara periodik dan terus menerus secara 

berkelanjutan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ditemukan 

di lapangan. Dengan penyisiran secara periodik inilah kerusakan-

kerusakan kecil dalam bangunan dapat segera teratasi dan tidak 

menunggu sampai berubah menjadi kerusakan besar yang fatal. 
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b. Periodik lima tahunan 

Pemeliharaan demikian pada umumnya terdapat pada pemeriksaan 

atau pergantian peralatan perkantoran karena usia peralatan kantor 

maksimal lima tahun. Kemudian, pemeliharaan bangunan pada 

konteks makro keseluruhan bangunan digunakan untuk pertimbangan 

penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang di tetapkan pemda 

(setiap lima tahun)  

3. Pelaksanaan Insidental 

a. Keadaan darurat 

Pemeliharaan yang bersifat pemeriksaan dan evaluasi perbaikan 

bangunan pascakebakaran, gempa bumi, badai, banjir, kerusuhan, 

serangan bom, atau musibah lainnya. 

b. Opsi khusus 

Perintah khusus dari atasan di luar jadwal pemeliharaan rutin. 

 

E. Standar Operasional Perawatan dan Perbaikan Bangunan Gedung 

Kegiatan pemeliharaan gedung yang diuraikan dibawah ini bersumber 

pada Peraturan Menteri PU No 24-2008 dan Hestin dalam buku berjudul 

Pemeliharaan Bangunan : Basic Skill Facility Management (2010). 

Pemeliharaan komponen bangunan yang akan di uraikan meliputi komponen 

arsitektur, komponen struktur, komponen mekanikal, dan elektikal, serta 

komponen sanitasi dan plumbing. Berikut adalah uraiannya. 

1. Komponen Arsitektural Bangunan 

Komponen arsitektural bangunan adalah komponen suatu bangunan yang 

mendukung dari segi fungsi penggunaan, kenyamanan, dan estetika 

bangunan. (Hestin, 2010). 

a. Lantai Keramik 

Kerusakan yang sering dialami pada lantai keramik adalah: 

1) Lantai Retak 

Lantai keramik yang retak sering disebabkan akibat tertimpa benda 

keras. Selain itu, lantai keramik dapat pecah diakibatkan oleh  

buruknya kualitas bahan pengisi nat keramik sehingga kurang 
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merekat pada lantai. Contoh wujud fisik kerusakan keramik retak 

ada di Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Lantai keramik mengalami retak 

(sumber: www.griyasatriyaresidence.wordpress.com) 

 

2) Lantai Lepas 

Lepasnya lantai keramik disebabkan oleh campuran spesi (semen 

dan pasir) yang kurang tercampur sempurna. Spesi yang tidak 

tercampur sempurna menyebabkan lantai tidak terpasang dengan 

kuat sehingga lantai keramik mudah lepas. Contoh wujud fisik 

kerusakan keramik lepas ada di Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Lantai keramik mengalami pelepasan 

( sumber: www.arsindo.com) 

 

3) Lantai amblas 

Lantai amblas disebabkan karena faktor sifat asli dasar tanah atau 

pekerjaan pemasangan lantai yang tidak benar. Tanah dasar 

lembek, tanah retak karena pemadatan kurang sempurna, urugan 

pasir bawah lantai kurang tebal dan kurang padat, serta akar 

tanaman merupakan faktor yang menyebabkan lantai keramik 

http://www.griyasatriyaresidence.wordpress.com/
http://www.arsindo.com/
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amblas. Contoh wujud fisik kerusakan keramik amblas ada di 

Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Lantai keramik mengalami amblas 

(sumber: www.beritaborneo.com) 

 

4) Lantai Lembab 

Lantai lembab disebabkan oleh adanya air yang berasal dari tanah, 

kemudian merembes ke permukaan melalui nat keramik. 

Munculnya air tersebut akibat lapisan mortar adukan lantai tidak 

kedap air. Contoh wujud fisik kerusakan lantai lembab ada di 

Gambar 3.2 

 

Gambar 3.5 Lantai keramik yang mengalami kelembaban 

(sumber: www.tipsrenovasi.com) 

 

Solusi untuk mengatasi permasalahan lantai keramik tersebut 

antara lain: 

1. Perbaikan lantai retak 

a. Lepaskan nat dengan menggunakan pisau tajam 

b. Beri tanda ubin yang rusak dengan irisan cutter dari ujung 

ke ujung secara menyilang dan lurus dengan menggunakan 

http://www.beritaborneo.com/
http://www.tipsrenovasi.com/
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penggaris besi. Penggunaan cutter berfungsi untuk 

membuat garis yang kemudian di potong dengan nailser. 

c. Retakkan ubin yang sudah dipotong tersebut dengan 

menggunakan nailser 

d. Pecahkan retakan hingga bersih dengan menggunakan 

pahatan batu 

e. Bersihkan adukan yang sudah mengeras, ratakan bagian 

dasar keramik dengan menggunakan kape 

f. Letakkan adukan atau spesi dari serpihan dan butiran batu 

atau kerikil 

g. Beri nat di sekeliling ubin dan bersihkan dengan air agar 

rapi 

2. Perbaikan lantai lepas 

a. Angkat keramik yang lepas, bersihkan dari sisa mortar lama 

yang melekat 

b. Bongkar mortar perekat keramik yang lama dengan 

menggunakan pahat dan palu 

c. Pasang adukan mortar yang baru menggunakan sendok 

semen dengan ketinggian yang sama seperti awal keramik 

sebelum dilepas 

d. Pasang kembali keramik dengan cara memukul keramik 

menggunakan palu yang terbuat dari kayu agar posisi 

keramik rata 

e. Setelah mortar mongering, isi celah keramik (nat) 

menggunakan semen 

3. Perbaikan lantai amblas 

a. Angkat lantai yang turun, termasuk adukan semen dan 

urugan pasir dasar hingga permukaan dasar tanah terlihat 

b. Padatkan tanah dengan cara ditumbuk. Bila permukaan 

tanah masih lembek, tambahkan batu kerikil, lalu padatkan 

hingga rata 
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c. Setelah benar-benar padat, taburkan pasir secara merata 

hingga ketebalan sekitar 10 cm dan siram sampai pasir 

memadat 

d. Untuk pemasangan lantai lama, terlebih dahulu bersihkan 

lantai dari sisa-sisa perekat lama 

e. Siapkan mortar sebagai perekat lantai dengan perbandingan 

1 semen : 2 pasir 

f. Letakkan mortar diatas pasir yang sudah padat, kemudian 

ratakan keramik agar rata dengan permukaan  keramik di 

sekitarnya 

Agar lantai keramik tetap berfungsi dengan baik dan tidak timbul 

kerusakan, maka dilakukan perawatan terhadap lantai keramik. 

Menurut Hestin (2010), langkah-langkah yang dilakukan untuk 

perawatan lantai keramik yaitu: 

1. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja 

selengkapnya, yaitu: mesin poles, dry dan wet vacuum cleaner, 

ember, stripping pad, chemical cleaner, sikat tangan, spon atau 

tapas, dan stick mop. Lalu, cek mesin-mesin agar siap pakai 

dan bila ada kabel yang terkelupas harus diperbaiki dahulu 

karena sangat berbahaya bagi keselamatan. 

2. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah atau asbak 

dan benda lain di lokasi kerja, lalu singkirkan untuk sementara 

dan ditempatkan kembali apabila pekerjaan pembersihan telah 

dilakukan. 

3. Sapu lantai terlebih dahulu atau menggunakan vacuum cleaner 

untuk menghilangkan debu. 

4. Basahilah lantai keramik secara merata. Gunakan pembersih 

berbahan kimia atau yang setara dicampur dengan air dengan 

perbandingan (1:20) dan tunggu kurang lebih lima menit, serta 

lakukan brushing dengan pad halus. 

5. Lakukan pembersihan sudut-sudut lantai yang tidak terjangkau 

oleh mesin poles. Gunakan sikat dorong (sikat tangan atau 
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tapas) dan pakai sarung tangan karet untuk melidungi kulit 

tangan dari bahan kimia yang digunakan. 

6. Gunakan wet vacuum cleaner untuk mengisap cairan kotoran 

lantai keramik yang terangkat 

7. Pel berulang kali, minimal tiga kali lalu bilas dengan air bersih 

dengan menggunakan stick mop katun, 

8. Goresan ringan dapat dibersihkan dengan menggunakan 

ampelas halus dengan sedikit air di atas lantai. Keringkan 

kembali permukaan. 

9. Pembersihan permukaan tidak disarankan menggunakan air 

keras untuk menghindari permukaan lantai menjadi kusam. 

b. Dinding Bata Merah  

Dinding perlu dilakukan pemeriksaan setiap satu bulan sekali untuk 

mencegah terjadinya kerusakan. Menurut Permen PU No 24 Tahun 

2008, kerusakan yang sering terjadi dan perbaikan yang dapat 

dilakukan pada dinding antara lain: 

1) Dinding rembes air atau selalu basah 

Cara memperbaiki dinding rembes air atau selalu basah yaitu: 

a) hilangkan plesteran dinding terlebih dahulu 

b) ukur sekitar 15 sampai 30 cm dari sloof  dinding yang ada ke 

arah vertikal. 

c) kupas dengan sendok mortar atau alat pahat dsb. spesi yang 

terdapat di antara batu bata setebal setengah dari ketebalan bata 

dalam arah horizontal sepanjang satu meter. 

d) ganti mortar yang telah dikupas dengan mortar kedap air 

(campuran 1 pc : 3 pasir). 

e) bila telah mengering, lanjutkan ke arah horizontal selanjutnya. 

f) bila telah selesai satu sisi dinding, lakukan pada sisi yang lain 

seperti langkah diatas 

g) kemudian plester kembali dinding dengan campuran yang 

sesuai. 
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h) Bila dinding basah karena saluran air bocor, maka perbaiki 

saluran terlebih dahulu 

Contoh fisik kerusakan dinding yang mengalami rembes air ada 

pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Dinding mengalami rembes air 

(sumber: www.caratercepat.com) 

 

2) Dinding retak 

Diperiksa terlebih dahulu, apakah keretakan disebabkan oleh faktor 

muai susut plesteran dinding atau akibat kegagalan struktur 

bangunan gedung. Bila keretakan diakibatkan oleh muai susut 

plesteran dinding, maka langkah perbaikannya sebagai berikut: 

a) buat celah dengan pahat sepanjang retakan 

b) isi celah dengan spasi atau mortar kedap air (campuran 1 pc : 3 

pasir). 

c) rapikan dan setelah mengering, plamir serta cat dengan bahan 

yang serupa 

Contoh fisik kerusakan dinding yang mengalami retak ada pada 

Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Dinding mengalami retak 

(sumber: www.lombokpost.com) 

http://www.caratercepat.com/
http://www.lombokpost.com/
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c. Cat dinding pada dinding bangunan 

Cat dinding pada bangunan penting untuk penampilan bangunan. 

Sebaiknya pengecatan ulang dilakukan pada dinding bangunan setiap 2 

(dua) atau 3 (tiga) tahun. Kerusakan cat pada bangunan antara lain 

(menurut Permen PU No 24 Tahun 2008): 

1) Bila menggelembung (blestering), penyebabnya adalah: 

a) pengecatan pada permukaan yang belum kering 

b) pengecatan terkena terik matahari langsung 

c) pengecatan atas permukaan yang lama sudah terjadi 

pengapuran 

d) pengecatan atas permukaan kotor dan berminyak 

e) bahan yang dicat menyusut / memuai, ini terjadi apabila 

pemukaan yang dicat mengandung air atau menyerap air. 

Contoh fisik kerusakan cat dinding yang mengalami penggelembungan 

ada pada Gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.8 Cat dinding mengalami penggelembungan 

(sumber: www.interiorrumahkita.com) 

Cara memperbaikinya: 

a) keroklah lapisan cat yang menggelembung dan haluskan 

permukaanya dengan kertas ampelas. 

b) beri lapisan cat baru hingga seluruh permukaan tertutup rata. 

2) Berbintik (Bittiner) penyebabnya adalah : 

a) debu atau kotoran dari udara atau kuas/alat penyemprot tidak 

kering sempurna. 

b) adanya bagian-bagian cairan yang sudah mengering ikut 

tercampur / teraduk 
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Cara perbaikannya adalah: 

a) tunggu lapisan cat sampai kering sempurna 

b) gosok permukaan yang akan di cat dengan kertas ampelas halus 

dan bersihkan 

c) beri lapisancat baru (yang sudah disaring) sampai permukaan 

cukup rata. 

3) Retak-retak (crazing/cracking), penyebabnya adalah: 

a) umumnya terjadi pada lapisan cat yang sudah tua karena 

elastisitas cat sudah berkurang. 

b) pengecatan pada lapisan cat pertama yang belum kering. 

c) cat terlampau tebal dan pengeringan tidak merata 

Contoh fisik kerusakan retak cat dinding ada pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Retak pada cat dinding 

(sumber: www.tribunnews.com) 

 

Cara perbaikannya: 

a) keroklah seluruh lapisan cat, dan permukaanya, haluskan 

dengan kertas ampelas kemudian bersihkan 

b) beri lapisan cat baru. 

4) Perubahan warna (Discoloration), penyebabnya adalah: 

a) pigmen yang dipakai tidak tahan terhadaop cuaca dan terik 

matahari. 

b) adanya bahan pengikat (binder) bereaksi dengan garam-garam 

alkali. 

Cara perbaikannya adalah: 

a) pilihlah jenis cat lain 

http://www.tribunnews.com/
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b) lakukan kembali persiapan permukaan dan lapisi dengan cat 

dasar tahan alkali. 

5) Sukar mengering (driying troubles) penyebabnya adalah: 

a) Pengecatan dilakukan pada cuaca tidak baik / kurangnya 

cahaya matahari, misalnya udara lembab 

b) Pengecatan pada permukaan yang mengandung lemak (wax 

polish), minyak atau berdebu. 

c) Serangan alkali yang kuat pada bahan pengikat (binder), 

biasanya pada jenis cat minyak 

Cara perbaikannya: 

a) keroklah seluruh lapisan cat, bersihkan dan biarkan permukaan 

mengering dan baru dicat ulang dalam keadaan cuaca baik. 

b) keroklah seluruh lapisan cat, bersihkan dan beri lapisan cat 

yang tahan alkali. 

6) Garis-garis kuas (brush marks) penyebabnya adalah: 

a) kuas diulaskan terus pada saat cat mulai mengering 

b) permukaan cat terlalu kental 

c) pemakaian kuas yang kotor 

Cara perbaikannya: 

Setelah lapisan cat mengering, gosoklah dengan kertas ampelas, 

bersihkan dan dicat dengan cara pengecatan yang benar dan dicat 

ulang dengan kekentalannya yang cukup. 

7) Daya tutup berkurang (poor opacity) penyebabnya adalah: 

a) cat yang terlalu encer 

b) pengadukan kurang baik 

c) permukaan bahan yang akan dicat terlampau porous 

Cara perbaikannya: 

a) encerkan cat sesuai anjuran, aduk cat sehingga merata 

b) ulangi pengectan sampai cukup rata 

8) Lapisan cat menurun pada beberapa tempat (sagging) penyebabnya 

adalah pengecatan dilakukan tidak merata 

Cara perbaikannya: 
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a) Biarkan cat mengering dengan baik 

b) Ratakan bagian-bagian yang menurun dengan kertas ampelas, 

kemudian lakukan pengecatan ulang. 

9) Kurang mengkilap daripada seharusnya (loss of gloss) 

penyebabnya adalah: 

a) pengecatan dilakukan pada permukaan yang mengandung 

minyak atau lilin. 

b) pengecatan dilakukan pada saat cuaca kurang baik/lembab 

c) pengecatan dilakukan pada cat yang sudah tua atau mulai 

mengapur 

Cara perbaikannya adalah: 

a) ampelaslah dan ulang pengecatan kayu pada lapisan cat yang 

sudah tua atau kurang mengkilap. 

b) keroklah seluruh lapisan cat dari permukaan sebelum 

melakukan pengecatan baru. 

d. Pemeliharaan komponen atap 

1) Pemeliharaan atap genteng metal 

a) bersihkan secara periodik permukaan atas atap dari kotoran 

agar tidak berkarat 

b) lakukan pemeriksaan setiap bulan 

c) bersihkan dengan air dan sikat permukaan atap agar 

tampilannya selalu rapi. 

2) Pemeliharaan atap beton 

a) bersihkan setiap 6 (enam) bulan permukaan atap dari kotoran 

agar jamur atau tumbuhan tidak melekat.   

b) beri lapisan anti bocor dengan kuas atau dengan cara semprot 

secara merata. 

c) bila menggunakan lapisa aspal pasir sebagai lapisan atas 

permukaan atap, periksa aspal yang mengelupas karena 

perubahan cuaca, dan berikan aspal cair baru setebal 5 (lima) 

millimeter. 
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3) Pemeliharaan atap genting keramik 

a) periksa setiap 6 (enam) bulan atap keramik, terutama  pada 

bagian bubungannya. 

b) bila terdapat retak, segera tuutp dengan cat anti bocor maupun 

campuran epoxy. 

c) cat kembali pertemuan bubungan dengan genteng keramik 

dengan cat genteng yang sewarna. 

4) Pemeliharaan atap fiberglass 

a) periksa setiap 6 (enam) atap fiberglass terutama pada 

sambungan antar komponen fiberglass. 

b) bersihkan dengan menggunakan sikat yang lembut dan cairan 

sabun atau deterjen. 

c) bila terdapat retak tutup dengan cat anti bocor. 

5) Pemeliharaan listplank kayu 

a) periksa setiap 6 (enam) bulan kondisi lisplank 

b) bersihkan dari kotoran yang melekat dengan menggunakan 

sikat yang lembut dan cairan sabun atau detergen, 

c) bila terdapat- retak-retak tutup dengan plamur kayu dan cat 

kembali. 

d) perbaikan yang sempurna dapat dilakukan dengan mengerok 

sampai habis cat lama yang melekat. ampelas dan cat kembali 

dengan cat dasar penutup khusus untuk kayu. 

Contoh kasus pemeliharaan listplank kayu ada di Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Pemeliharaan lisplank kayu 

(sumber: www.faizalfahmi.blogspot.com) 

 

 

http://www.faizalfahmi.blogspot.com/
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e. Pemeliharaan Komponen plafond 

1) Plafond gypsum 

Pemeliharan yang dilakukan antara lain: 

a) perhatikan plafond gypsum yang berada di sisi luar bangunan 

gedung, apabila terkena air akibat atap yang bocor, segera ganti 

dengan yang baru atau diperbaiki. 

b) apabila bagian plafon gypsum rusak terkena air, maka koreklah 

bagian yang telah rusak oleh air. 

c) tutup dengan bahan gypsum powder yang telah diaduk dengan 

air. 

d) ratakan dengan menggunakan penggaris atau alat perata dari 

triplek atau plastik keras sampai rata dengan permukaan 

sekitarnya. 

e) tunggu hingga kering, lalu ampelas dengan ampelas halus. 

f) tutup dengan plamur tembok dan cat kembali sesuai dengan 

warna yang dikehendaki. 

Contoh bentuk plafond gypsum ada pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Plafon gypsum 

(sumber: padilahgypsum.blogspot.com) 

2) Plafond akustik 

Pemeliharan yang dilakukan antara lain: 

a) sebelum pekerjaan dimulai, berikut ini adalah peralatan kerja 

yang harus dilengkapi, yaitu: absolute sprayer, activator, 

deterjen, spon, ember, dan kain majun. cek mesin yang harus 

siap pakai. apabila ada kabel yang terkelupas maka harus 

diperbaiki dahulu karena sangat berbahaya bagi keselamatan. 
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b) semprotkan deterjen ke permukaan plafon akustik, tunggu 

beberapa detik, lalu sapukan merata, gunakan extention poles 

dan pasang spon (drop clothes) sehingga kotoran yang melekat 

akan terangkat sampai ke pori-poriny. ulangi kembali apabila 

masih kotor. 

c) campurkan formula activator untuk memudahkan 

pengangkatan kotoran kuat. tunggu beberapa detik, lalu 

sapukan dengan spon. spon  yang telah kotor dibilas air bersih 

agar dapat digunakan kembali. 

d) untuk menjaga kebersihan lantai, jangan terlalu banyak 

menggunakan cairan.  

e) lakukan pembersihan setiap dua bulan sekali. 

Contoh bentuk plafond akustik ada pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Plafon akustik 

(sumber: www.cahayaplafon.wordpress.com) 

 

3) Plafon triplek 

Pemeliharan yang dilakukan antara lain: 

a) bersihkan kotoran yang melekat sekurang-kurangnya tiga bulan 

sekali. 

b) gunakan sikat atau kuas sebagai alat pembersih. 

c) bila plafond rusak permukaannya karena kebocoran atau retak 

akibat mutu kurang bagus, segera ganti dengan yang baru. 

d) bekas noda akibat kebocoran ditutup dengan cat kayu, baru 

kemudian dicat dengan emulsi serupa. 

e) untuk perbaikan, cat lama harus dikerok sebelum melakukan 

pengecatan ulang. 

http://www.cahayaplafon.wordpress.com/
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Pemeliharaan triplek pada plafon bagian dalam 

a) periksa langit-langit ruangan (plafon) dari tanda-tanda yang 

menunjukkan kebocoran pada atap, adanya panel plafon yang 

melendut, rusak, hilang, dan sebagainya. perbaiki atau ganti 

sesuai kerusakannya. Jika kebocoran telah jelas terlihat, 

perbaiki segera. 

b) pada langit-langit ruangan pasti terdapat bukaan yang menuju 

bagian bawah rangka atap, periksalah bagian antara rangka atap 

dan plafon ini. Jika rangka atap terbuat dari kayu, periksalah 

keadaan kayu dari serangan rayap, pembusukan karena lembab, 

dan sebagainya. ganti atau potong bagian yang terkena rayap 

atau pembusukan. 

c) pastikan sebelum pemasangan kayu, kayu harus diberi 

antirayap terlebih dahulu. Baut atau paku sambungannya harus 

dikencangakan atau diganti jika longgar atau hilang. 

d) jika panel langit-langit rusak terkena bocoran atap maka panel 

harus diperbaiki, dicat ulang atau diganti, tergantung 

keadaanya. perawatan ini dilakukan setelah kebocoran pada 

bagian atap selesai diperbaiki. 

e) jika noda-noda yang timbul dapat dicat ulang, lakukan proses 

pengecatan saat panel plafon telah benar-benar kering. lapisi 

dulu permukaannya dengan cat dasar, lalu lapisi kembali 

dengan 2 (dua) lapis cat emulsi hingga warna yang sama 

dengan panel plafon lainnya. 

f) jika rangka penahan plafon mengalami pembusukan atau 

terkena rayap, panel-panel plafon harus dilepaskan terlebih 

dahulu sebelum perawatan lebih  dilakukan. jika panel plafon 

tidak mengalami kerusakan yang parah, lepaskan panel dan 

lakukan perawatan lalu pasang kembali. jika kerusakannya 

parah, maka panel plafon harus diganti. 

g) sesuaikan keadaan panel plafon (triplek atau asbes) yang baru 

dengan panel-panel sebelumnya. Caranya dengan memberikan 
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cat dasar terlebih dahulu dan melapisi dua lapis cat emulsi, lalu 

memasang pada tempatnya. 

h) ketuklah paku-paku yang menonjol serta beri dempul pada 

bagian yang tidak rata atau berlubang sebelum melakukan 

proses pengecatan. 

pemeliharaan triplek pada plafon bagian luar 

Panel-panel plafon pada bagian luar ruangan yang berhadapan 

dengan  outdoor secara langsung akan cepat rusak karena terkena 

udara luar dan sinar matahari langsung maupun hujan, serta rawan 

terkena bocoran atap. Pemeliharaan yang dapat dilakukan yaitu: 

a) jika bangunan luar memiliki plafon luar, maka untuk 

pemeliharaan sebaiknya panel-panel plafond dilepas dan 

dibersihkan sesering mungkin daripada menggantinya, 

b) bagian-bagian kayu rangka atap yang berada di atasnya 

mendapatkan pemeliharaan yang diperlukan seperti pemberian 

oli mesin sebagai antirayap. 

Contoh bentuk plafond triplek ada pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Plafon triplek 

(sumber: www.desainrumahideal.blogspot.com) 

4) Plafon kayu 

Pemeliharaan yang dilakukan: 

a) bersihkan permukaan kayu dari kotoran yang melekat dengan 

menggunakan kuas, sapu, atau alat lainnya yang serupa. 

b) lakukan setiap dua bulan sekali 

c) perindah kembali plafon dengan menggunakan teak oil bila 

perlu dipelitur atau dicat kembali. 

Contoh bentuk plafond kayu ada pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Plafon kayu 

(sumber:www.perabotjepara.com) 

 

f. Pemeliharaan komponen talang 

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap talang tegak dan talang datar 

adalah: 

a) talang datar pada atap bangunan harus diperiksa setahun sekali 

b) bersihkan lapisan dasar setiap dua tahun sekali 

c) bersihkan dari kotoran pada talang datar, lalu bersihkan dari bahan 

penyebab korosi pada seng talang datar 

d) talang tegak yang terbuat dari pipa besi atau pvc sebaiknya dicat 

kembali sekurangnya empat tahun sekali. 

e) bila talang pvc pecah atau retak karena suatu benturan, perbaiki 

dengan melapis menggunakan bahan yang sama dengan 

menggunakan bahan perekat atau lem.  

Contoh bentuk talang tegak dan talang datar ada pada Gambar 

3.15. 

 

 

Gambar 3.15 Talang tegak dan talang datar 

(sumber:www.garudajaya.com) 
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g. Pemeliharaan Kusen 

1) Kusen kayu 

Pemeliharaan yang dilakukan pada kusen kayu antara lain: 

a) bersihkan kusen kayu dari debu yang menempel setiap hari 

b) apabila kusen diplitur secara periodik, maka pelituran setiap 

enam bulan 

c) bila kusen dicat dengan cat kayu maka pembersihannya 

menggunakan cairan sabun dan spon 

2) Kusen alumunium 

Pemeliharaan yang dilakukan pada kusen alumunium antara lain: 

a) pembersihan dilakukan setiap hari untuk menghilangkan debu-

debu yang menempel 

b) kusen alumunium harus dipelihara pada bagian karet penjepit 

kaca (sealant) 

c) kusen alumunium harus dibersihkan dengan finishing powder 

coating setiap satu bulan sekali atau lebih optimal dilakukan 

setiap hari untuk tempat-tempat yang menghasilkan debu. 

d) jangan menggunakan bahan pembersih yang korosif 

e) gunakan sabun cair atau pembersih kaca 

f) keringkan dengan kain bersih 

3) Kusen besi dan kusen plastik 

Umumnya kusen seperti ini di tempatkan di kamar mandi. 

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain: 

a) bersihkan kusen dari debu atau kotoran yang menempel setiap 

hari. Lakukan secara periodik dan bersihkan terutama di bagian 

yang dekat lantai. 

b) gunakan deterjen dengan bantuan spon,kemudian bilas dengan 

air bersih. 

c) untuk kusen besi sebaiknya dilakukan pengecatan secara 

periodik, sekurang-kurangnya setahun sekali. 

4) Pemeliharaan door closer 

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain: 
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a) buka tutup door closer, lalu isi kembali minyak didalamnya 

b) bila bocor, ganti dengan seal karet berukuran sama dengan 

yang telah ada. 

c) pasang kembali ke pintu dan kencangkan baut pengikat secara 

baik. 

5) Pemeliharaan kunci, grendel, dan engsel 

Engsel pintu dipasang pada kusen dengan menggunakan sekrup. 

Permasalahan umum yang sering ditemukan pada engsel pintu 

kayu adalah: 

a) longgarnya sambungan sekrup pada bagian daun pintu 

b) sekrup bertambah longgar, sebaiknya sekrup dicek secara 

berkala (setiap minggu apabila memungkinkan) dan 

dikencangkan setiap kali terlihat longgar. 

c) apabila didiamkan, sekrup-sekrup dapat merobek dan merusak 

badan kusen maupun jendela. 

Pelbagai permasalahan tersebut memerlukan pemeliharaan sebagai 

berikut: 

a) periksa keadaan, khususnya komponen kunci, gerendel, dan 

engsel pintu dengan tingkat pemakaian tinggi, seperti pintu 

keluar, pintu toilet, dan sebagainya. 

b) lumasi bagian yang bergerak dengan pelumas, sekaligus 

menghilangkan karat yang terbentuk akibat debu, cuaca dan 

kotoran. 

c) pelumasan hendaknya dilakukan sekurang-kurangnya sebulan 

sekali 

d) lumasi bagian pegangan pintu serta engsel, lalu atur posisi 

engsel dan sekrup-sekrup pintu jika serasa perlu. Periksa 

bagian-bagian yang terbuat dari kayu terhadap serangan rayap, 

pembusukan, dan sebagainya. 

e) gunakan pelumas yang sesuai, yaitu pelumas pasta atau 

pelumas cair lainnya. 
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6) Jendela 

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain: 

a) periksa apakah jendela berfungsi dengan baik. Ganti jendela 

kaca jendela jika retak atau pecah. 

b) beri pelumas engsel jendela, periksa dudukan jendela, dan 

kencangkan bautnya. Periksa pula bagian-bagian jendela yang 

terbuat dari kayu terhadap serangan rayap, pembusukan, dan 

sebagainya. 

c) periksa pelindung jendela baik yang terbuat dari kayu ataupun 

logam agar berfungsi dengan baik 

d) jika jendela terbuat dari kayu, periksa rangka dan sisi-sisinya 

terhadap pembusukan dan rayap. Lumasi bagian pegangan 

jendela serta engsel, lalu atur posisi engsel dan baut-baut 

jendela jika perlu. 

e) permasalahan umum yang terjadi oleh jendela kayu adalah 

longgarnya sambungan sekrup baut pada bagian pegangan, 

gerendel, dan sambungtan lainya. 

f) untuk menghindari kerusakan, periksa dan pastikan elemen-

elemen jendela sudah terpasang dengan baik. 

Baik kusen maupun daun pintu dan jendela memerlukan perawatan 

khusus, yaitu: 

a) pintu dan jendelaharus dicat dan di plitur setidaknya setiap 

empat tahun sekali 

b) lepaskan sambungan dan perlengkapan lainnya, lalu cuci dan 

bersihkan pintu dan jendela menggunakan air bersih yang 

dicampur sabun atau deterjen. Bilas dengan air bersih. Setelah 

kering, pintu dan jendela tadi bisa diampelas. 

c) kayu yang sudah diampelas diberi cat dasar sebelum cat akhir. 

d) apabila cat dengan warna yang sama digunakan, maka pintu 

dan jendela cukup dicat dengan satu kali lapisan. Apabila 

warna diganti, maka diperlukan dua lapis cat. Setelah pintu dan 

jendela dipelitur, lapisi sekali lagi hingga tercapai keadaan 
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yang diinginkan. Sebaiknya pintu dan jendela dilepaskan dari 

kusennya supaya bagian atas dan bawahnya mendapat 

pengecatan yang rata. 

2. Komponen Struktur Bangunan 

Komponen struktural bangunan adalah komponen yang menyusun suatu 

bangunan yang mendukung dari segi penguatan bangunan. (Hestin, 2010). 

Adapun komponen struktur yang harus dilakukan perawatan yaitu: 

a. Pemeliharaan struktur pondasi bangunan 

Komponen bangunan yang paling bawah adalah pondasi. Pondasi 

bangunan berfungsi menahan beban bangunan yang ada diatasnya. 

Pemeliharaan pondasi yang dilakukan secara umum yaitu: 

1) sekitar bangunan atau yang lekat dengan badan pondasi diusahakan 

agar bersih dari akar pohon yang dapat merusak pondasi. 

2) usahakan agar tidak ada yang mengalir menggenangi badan 

pondasi. 

3) dasar pondasi harus dijaga sedemikian rupa sehingga air yang 

mengalir di sekitar pondasi tidak mengikis tanah sekitarnya agar 

dasar pondasi menjadi sama dengan permukaan tanah. 

4) dasar pondasi harus dijaga dari adanya penurunan yang melebihi 

persyaratan yang berlaku. 

5) apabila bangunan terletak di daerah yang banyak rayap, siram 

sekitar pondasi  dengan bahan kimia Aldrien, chlordane, dieldrin, 

heptachlor, lindane. Campur bahan-bahan tersebut dengan air 

dalam perbandingan 0,5% sampai dengan 2,0%. Campuran bahan 

kimia tersebut harus sesuai dengan ketentuan agar tidak berdampak 

pada lingkungan sekitar. 

b. Pondasi menerus batu kali 

Pondasi demikian hampir dipakai di setiap bangunan gedung dan 

perumahan untuk menahan dinding dan beban yang ada diatasnya. 

Pemeliharaan yang dapat dilakukan pada pondasi menerus batu kali 

adalah: 
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1) usahakan drainase sekitar bangunan telah dirancang dan berjalan 

dengan baik selama bangunan dioperasikan. 

2) jauhkan pondasi dari akar pohon atau akar lainnya yang bersifat 

merusak 

3) lokalisir akar tanaman yang merusak dengan bahan yang tidak 

tembus dan bersifat keras agar akar tidak merusak pondasi 

bangunan. 

c. Pemeliharaan struktur komponen bangunan baja 

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap struktur baja antara lain: 

1) usahakan permukaan bahan struktur baja tidak terkena bahan yang 

mengandung garam, atau bahan lain yang bersifat korosif. 

2) bagian konstruksi yang langsung terkena air dan panas secara terus 

menerus dalam waktu lama, harus diberi lapisan cat besi yang 

berkuaitas baik. 

3) usahakan pada sudut pertemuan konstruksi tidak ada air yang 

menggenang atau tertampung oleh sambungan komponen. 

4) bersihkan kotoran pada lubang pembuangan air pada konstruksi 

agar tidak terjadi karat. 

d. Pemeliharaan struktur bangunan beton 

Pemeliharaan struktur bangunan beton antara lain: 

1) bersihkan kotoran yang menempel pada permukaan beton secara 

merata 

2) cat kembali permukaan beton dengan cat emulsi atau cat tahan air 

dan asam pada permukaan beton 

3) untuk tiang bangunan yang rontok terkena benturan benda keras, 

bersihkan dan buat permukaanya dalam keadaan kasar. Kemudian, 

beri lapisan air semen dan plester kembali dengan spesi atau mortar 

semen-pasir. 

4) retakan plat atau dinding beton dapat menggukan bahan epoxy 

grouts seperti: 

a) Conbextra EP 10 TG untuk injeksi keretakan beton dengan 

celah 0,25 sampai 0 mm. 
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b) Conbextra EP 40 TG mortar grouting untuk mengisi keretakan 

beton dengan celah antara 10 sampai 40 mm. 

c) Conbextra EP 65 TG mortar grouting untuk mengisi keretakan 

beton dengan celah antara 0,25 sampai 10 mm. 

5) permukaan plat dapat diberi lapisan atau overlay dengan lapisan 

pencampur epoksi mortar yang tahan air. 

6) pemberian lapisan pada plat dilakukan pada permukaan yang telah 

bersih dari kotoran, sisa bahan bangunan, bekas cat, dan 

sebagainya agar perekatan antara bahan pelapis dengan permukaan 

beton mejadi sempurna. 

e. Pemeliharaan Struktur Bangunan Komposit 

Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini umumnya pada 

konstruksi lantai atau plat lantai. Umumnya kebocoran yang terjadi 

pada plat lantai disebabkan adanya retak rambut pada konstruksi plat 

akibat beban bangunan melebihi kapasitas yang seharusnya. Dengan 

demikian, air kamar mandi atau air hujan meresap kedalam plat dan 

keluar ke bagian lain bangunan sebagai kebocoran, lalu menggenang di 

bagian rongga antara bahan beton dan plat gelombang. 

Pemeliharaan yang dapat dilakukan antara lain: 

1) Untuk plat lantai komposit, perhatikan cara pemasangan saluran air 

kotor di kamar mandi yang menggunakan bahan pipa PVC. Karena 

sifat pipa PVC tidak lekat dengan beton, bidang pertemuannya 

akan menyebabkan kebocoran dalam penyaluran air kotor. 

2) Cara pencegahannya yaitu dengan menggunakan semen khusus 

untuk penyambungan bahan PVC dan beton 

3. Komponen Mekanikal Elektrikal 

a. Instalasi Tata Udara 

Menurut Permen PU No 24 Tahun 2008, pemeliharaan sistem tata 

udara harus memeperhatikan mutu udara dalam bangunan agar tidak 

menimbulkan dampak kesehatan dan kenyamanan manusia, seperti 

terlihat pada Gambar 3.16 dan Gambar 3.17. 
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Gambar 3.16 Tingkat kelembaban relatif dalam ruang 

 

 

Gambar 3.17 Daerah nyaman 

Pemeliharaan yang baik terhadap salah satu peralatan akan 

menentukan kesiapan dan kelangsungan operasi peralatan tersebut. 

Adanya pemeliharaan yang baik diharapkan masa pakai peralatan akan 

menjadi lebih panjang dan dapat digunakan setiap saat. 

1) Chiller 

Unit Chiller dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar, seperti: 

a) Compressor 

b) Condenser 
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c) Metering Device 

d) Evaporator 

e) Panel Control / Power 

Pemeriksaan secara rutin terhadap komponen chiller menjadi 

penentu beroperasinya chiller dengan baik. 

2) Compressor 

Compressor merupakan jantung dari unit chiller yang hampir 

semua bagian dalamnya bergerak yang mengharuskan 

pemeriksaaan kompresinya secara berkala harus dilakukan 

pengecekan. 

3) Condenser / Cooler 

Unit chiller. Apabila perpindahan panas pada kedua heat 

exchanger ini tidak baik, maka temperature yang di inginkan tidak 

akan tercapai. 

Untuk mengetahui perpindahan panas, baik atau tidak maka 

refrigant pada condenser dan coller harus diukur secara rutin. Dan 

khusus condenser, motor fan yang berfungsi untuk 

menggerakkkan udara pendingin harus diperiksa. Untuk coller, 

temperature air yang masuk dan keluar diukur secara rutin. 

4) Metering Device 

Apabila metering device terganggu, maka aliran refrigerant akan 

terganggu, sehingga alat ini harus diperiksa rutin dan sidet ulang 

apabila terjadi perubahan pada aliran refrigerant. Masalah yang 

bisa timbul adalah tersumbatnya orifice pada alat ini. 

5) Panel Control / Power 

Komponen pada panel power diperiksa secara rutin terutama 

contact shoe dari kontaktor apakah kondisi baik atau tidk baik. 

Demikian juga terminal-terminal kabel di cek apakah ada yang 

kendor atau tidak. 

Sedangkan untuk panel control, semua setting point harus 

diperiksa dan di readjust  secara berkala. Terutama komponen 

yang berhubungan dengan safety device. 



41 
 

6) AHU / FCU / Ducting 

Dengan menggunakan Air Flow Meter harus diyakinkan bahwa 

udara yang dipasok dari Air Handling Unit (AHU) / Fan Coil Unit 

(FCU) masih sesuai dengan yang diisyaratkan. Dan untuk 

mengetahui operasi dari AHU / FCU harus diperiksa tekanan air 

dingin dan keluar AHU dengan menggunakan pressure gauge dan 

juga temperatur air dingin masuk dan keluar AHU  dengan 

menggunakan Thermometer. Dari data ini dapat diketahui 

bagaimana operasi AHU / FCU. Demikian pula dengan arus motor 

penggera AHU dan FCU  diukur secara berkala dengan 

menggunakan Tang Ampere atau multimeter. Untuk AHU, V belt 

harus diperiksa tegangannya secara rutin. 

Ducting yang merupakan saluran udara harus diperiksa apakah 

ada kebocoran atau tidak khususnya flexible duct dan main duct, 

dan juga distribusi ke setiap ruangan harus sesuai masing-masing 

kebutuhan. Kebutuhan tiap ruangan dapat diketahui dengan 

mengukur temperature udara tiap ruangan menggunakan 

thermometer. 

7) Pompa 

Motor dan starter pompa harus diperiksa secara rutin, yaitu arus 

dan tegangannya harus sesuai dengan nominal. Alignment 

coupling juga diperiksa dengan menggunakan dial gauge. Seal  

harus diperiksa dan diganti secara rutin. 

8) Intalasi Pipa 

Instalasi pipa chiller harus diperiksa secara rutin, apakah pipanya 

berkarat dan iso;asinya masih cukup baik atau tidak. 

Kegiatan pemeliharaan instalasi pipa berupa inspeksi, service, dan 

penggantian suku cadang terhadap sub system/peralatan system 

pengkondisian udara disesuaikan dengan jadwal. 

b. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Transportasi Vertikal 

Pada dasarnya pemeliharaan dan perawatan sistem transportasi dalam 

gedung mengikuti standar pemeliharaan yang ditetapkan oleh pabrik 
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pembuat peralatan yang dipasang. Pemeliharaan dan perawatan sistem 

transportasi vertikal meliputi: 

1) Lift penumpang 

2) Lift barang 

3) Lift kebakaran 

4) Eskalator 

5) Travelator 

Setiap lift pada bangunan gedung memerlukan pemeliharaan dan 

pemeriksaan untuk menjamin lift berfungsi dengan baik. Pemeliharaan 

dan pemeriksaan lift meliputi: 

1) kamar mesin, ruang luncur, dan pit harus dijaga kebersihannya dan 

bebas dari sampah, debu, dan cecaran minyak. 

2) rel pemandu, governor, pesawat pengaman, kereta, pintu-pintu, 

mesin, penyangga dan peralatannya harus dirawat dan dilumasi 

secara teratur dengan jenis pelumas yang sesuai dengan jenis dan 

merknya. 

3) tali baja yang memperlihatkan tanda-tanda retak, putus, atau patah 

pada beberapa komponen kawat ataupun berkarat, dan atau 

diameternya susut lebih dari 10% dari ukuran semula, harus diganti 

dengan ukuran yang baru. 

4) tali baja yang kering tau menunjukkan adanya tanda-tanda korosi, 

harus dilumasi dengan minyak pelumas khusus. 

5) atap kereta (top of car) 

Pemeriksaan meliputi: 

a) akses ke pintu darurat di atas kereta (emergency exit) 

b) saklar pengaman kecepatan lebih (safety operated switch) 

c) broken tape switch 

d) saklar henti darurat (emergency stop witch) 

e) limit swit di ujung atas ruang luncur 

f) kontak-kontak pintu (door contact) 

6) kamar mesin 

Pemeriksaan meliputi: 
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a) besaran nilai sekering (ampere) 

b) power rating motor (kW) 

c) putaran motor (rpm) 

d) Frekuensi (Hertz) 

e) Temperatur Rise Motor 

f) Isolasi motor 

g) Dengan menggunakan tachnometer, periksa kecepatan putar 

puli roda tarik (traction sheave) 

7) Pit 

Pemeriksaan meliputi: 

a) Plat tabir pemisah bobot imbang (counter weight 

b) Tangga monyet 

c) Kebersihan dasar pit 

d) final limit switch 

e) directional limit switch 

8) Lantai lobi lif 

Pemeriksaan meliputi: 

a) Kondisi pintu lantai (hoistway entrance) 

i. tidak berbunyi 

ii. tidak bergetar 

iii. posisi tidak miring 

9) Eskalator/travelator 

Pemeriksaan meliputi: 

a) pit harus dijaga kebersihannya dan bebas dari sampah, debu, 

dan cecaran minyak 

b) step & roller, motor, dan peralatannya harus dirawat dan 

dilumasi secara teratur, dengan jenis pelumas yang sesuai 

dengan jenis dan merknya 

c) ban pegangan yang memperlihatkan tanda-tanda retak, atau 

putus, harus segera diganti dengan yang baru. 

d) Landasan dan combplate yang rusak atau patah/retak, harus 

segera diganti dengan yang baru 
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c. Pemeliharaan dan perawatan sistem proteksi kebakaran 

Pemeliharaan dan pengoperasian system proteksi kebakaran termasuk 

menjaga fungsinya semua peralatan/perlengkapan pencegahan api (fire 

stop). Untuk mencegah terjadinya kebakaran, perlu dilakukan berbagai 

upaya penanggulangan kebakaran. Menurut Hestin (2010), 

penanggulangan bahaya kabakaran meliputi: 

1) proteksi aktif, yaitu kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan 

memadamkan kebakaran, pengendalian asap, serta sarana 

penyelamatan kebakaran. 

2) proteksi pasif, yaitu kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, 

konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta 

proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi 

kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran. 

3) rencana tindak darurat kebakaran, yaitu suatu rencana tentang 

prosedur yang mengatur “siapa” dan “apa” saat terjadi darurat 

dalam bangunan gedung, dalam hal ini adalah kejadian kebakaran. 

Tiap bangunan akan memiliki rencana tindak darurat kebakaran 

yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. 

4) orang dengan mobilitas terbatas (difabled) yaitu seseorang dengan 

kelemahan fisik, mental, atau mengalami gangguan pada 

pancaindra baik secara tetap atau sementara yang membutuhkan 

bantuan saat evakuasi keadaan darurat. 

Aspek yang seharusnya dilakukan dan dilarang dalam pencegahan 

kebakaran, antara lain: 

a. Tindakan yang seharusnya dilakukan 

i. Hindarkan ruang kerja dari tumpukan benda-benda tidak 

terpakai 

ii. Laporkan mengenai kondisi kurang aman kepada atasan 

atau supervisor. 

iii. Hati-hati bekerja dengan peralatan listrik 

iv. Hati-hati dengan burner gas dan peralatan api lainnya. 



45 
 

v. Hati-hati bila bekerja dengan gas dan cairan yang mudah 

terbakar 

vi. Pelajari lokasi alat pemadam api dan cara menggunakannya 

vii. Ketahui lokasi eksit dan jalur keuar 

viii. Exit signage harus diletakkan di depan semua pintu darurat. 

Contoh bentuk Exit signage ada pada Gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3.18 Pintu Emergency dan exit signage 

(sumber: www.keyeslifesafety.com) 

 

ix. Baterai diperiksa dan dites secara berkala 

x. Pintu darurat tidak terkunci dan bisa digunakan saat 

keadaan darurat. 

xi. Pintu darurat harus merupakan pintu besi tahan api dan 

telah diuji sebelumnya 

xii. Hindari tumpukan barang yng tidak terpakai pada area 

tangga 

b. Tindakan yang dilarang 

i. Bersikap ceroboh dalam merokok dan menggunakan korek 

api 

ii. Menutup jalan keluar dengan peralatan atau barang tidak 

berguna 

iii. Merusak peralatan kabel, listrik dan sekering 

iv. Membiarkan sampah menumpuk di tempat kerja 

v. Menaruh kain berminyak di lemari atau cabinet 

 

http://www.keyeslifesafety.com/
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c. Tindakan pencegahan 

i. Usaha pencegahan kebakaran setiap saat diperhatikan 

semua penghuni gedung 

ii. Teliti kembali semua sambungan listrik pada peralatan 

elektronik. Pastikan sambungan alat-alat elektronik tidak 

tersambung ke aliran listrik saat tidak digunakan 

iii. Tidak ada puntung rokok atau tembakau yang masih 

membara didalam gedung 

iv. Hindari menyimpan barang mudah terbakar didalam 

gedung 

v. Informasikan ke pengelola gedung terkait adanya kerusakan 

atau gangguan pada instalasi listrik 

vi. Hindarkan memberi beban suatu titik sambungan listrik 

secara berlebihan 

vii. Hindari memasukkan kabel lepas kedalam wall socket.  

viii. Tidak diperbolehkan memasak makanan                                                                                                                                                                                                                                 

didalam ruangan gedung yang tidak diperuntukan untuk 

aktifitas memasak. 

Pemeliharaan sistem proteksi kebakaran termasuk menjaga 

berfungsinya semua peralatan atau perlengkapan pencegah api (fire 

stop). Jenis sistem proteksi kebakaran meliputi: 

a) tata graha keselamatan kebakaran (fire safety housekeeping) 

Contoh bentuk tangga darurat kebakaran ada pada Gambar 

3.19. 

 

Gambar 3.19 Tangga darurat kebakaran 

(sumber: www.kompasiana.com) 

 

http://www.kompasiana.com/
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b) sarana jalan keluar (means of access) 

c) sistem deteksi dan alarm kebakaran serta sistem komunikasi 

suara darurat 

d) alat pemadam api ringan /APAR (fire extinguisher) 

Contoh bentuk alat pemadam api ringan /APAR ada pada 

Gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

(sumber: www.ipnfire.com) 

 

e) sistem pompa kebakaran terpasang tetap 

f) sistem pipa tegak dan selang atau hidran bangunan 

Contoh bentuk hydrant ada pada Gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Hydrant 

(sumber: www.aloekmantara.blogspot.com) 

 

g) Sistem sprinkler otomatis 

Contoh bentuk alat sprinkler otomatis ada pada Gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Sprinkler otomatis 

(sumber: www.teknisidodo.blogspot.com) 

http://www.ipnfire.com/
http://www.aloekmantara.blogspot.com/
http://www.teknisidodo.blogspot.com/
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h) sistem pemadam kebakaran terpasang tetap 

i) sistem pengendalian dan manajemen asap  

5) Sarana jalan keluar (means of access) 

Sarana jalan keluar merupakan sarana evakuasi, sehingga harus 

dipastikan kondisi sarana evakuasi gedung dapat berfungsi dengan 

baik. Indikator berfungsinya sarana jalan keluar secara baik yaitu: 

a) Sarana jalan keluar meliputi exit akses dan exit pelepasan, 

penerangan darurat dan pressurized fan tangga kebakaran. 

b) Inspeksi atau pemeriksaan berkala terhadap komponen: 

i. Pintu 

ii. Tangga kebakaran 

iii. Koridor yang digunakan sebagai akses keluar 

iv. Jalur keluar di lantai dasar 

v. Tanda exit 

vi. Lift 

d. Pemeliharaan komponen instalasi listik bangunan 

Komponen elektrikal/instalasi listrik adalah peralatan pada bangunan 

yang berfungsi sebagai pembangkit listrik darurat, instalasi 

pendistribusian listrik, dan system penerangan. Menurut Hestin (2010), 

pemeliharaan system elektrikal meliputi: 

1) Pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan gedung 

a) Pemeliharaan instalasi listrik dan penerangan yang perlu 

memperhatikan penghematan energy listrik 

b) Pemeliharaan panel distribusi tegangan menengah (TM) dan 

tegangan rendah (TR) 

c) Pemeliharaan panel-panel listrik di tiap lantai-lantai gedung 

d) Pemeliharaan genset beserta kelengkapannya 

e) Memeriksa kondisi operasi peralatan listrik dengan 

menggunakan alat infra red investigation 

f) Pemeliharaan trafo TM 20kV 

g) Pengukuran tahanan pentanahan 

h) Pemeliharaan elektroda pentanahan 
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i) Pembersihan dan pengencangan contact point pada fuse, circuit 

breaker / LBS. 

j) Pengukuran dan pembersihan tahanan kontak LBS & earthing 

switch 

k) Pengujian interlocking antara trafo dengan panel TM secara 

elektris dan mekanis 

l) Pengecekan dengan kamera infra red  

2) Pemeliharaan rutin panel utama listrik 

a) Pencatatan daya actual (arus dan voltase) secara periodic 

b) Pengujian trip circuit breaker dengan current injector 

c) Pengencangan terminal kabel, mur dan baut 

d) Pembersihan air, kelembaban, debu, dan kotoran 

e) Pengecatan ulang rumah panel 

f) Kalibrasi semua alat ukur 

g) Pengecekan dengan kamera infra red  

h) Pengukuran tahanan pentanahan 

i) Test interlocking secara elektrikal dan mekanis untuk 

operasional genset 

j) Pengukuran tahanan isolasi pada kabel feeder / busduct 

k) Pengujian MCCB/MCB dalam tap off box busduct 

l) Pengujian kualitas daya listrik dalam jaringan 

3) Pemeliharaan rutin transformer 

a) Pengetesan tahanan isolasi 

b) Pengetesan tahanan gulungan (winding) 

c) Pengetesan potensial tegangan lebih 

d) Pengetesan fundamental factor daya 

e) Pengetesan factor daya winding dan brushing 

f) Pengetesan core excitation current 

g) Pembersihan dengan vacuum 

h) Pengetesan tahanan pentanahan (grounting) 

i) Penyaringan oli trafo atau pergantian oli 

j) Pengecekan dengan kamera infra red  
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4) Prosedur pemeliharaan rutin panel-panel listrik 

a) Pengujian trip circuit breaker dengan current injector 

b) Pengencangan terminal kabel, mur dan baut 

c) Pembersihan air, kelembaban, debu, dan kotoran 

d) Pengecatan ulang rumah panel 

e) Kalibrasi semua alat ukur 

f) Pengecekan dengan kamera infra red  

g) Pengukuran tahanan isolasi pada kabel feeder / busduct 

h) Pencatatan kondisi arus dan voltase setiap periode 

5) Pemeliharaan saklar dan stop kontak 

a) Pemeriksaan instalasi dan alat-alat listrik 

b) Periksa dudukan lampu, kipas angin pada langit-langit (jika 

ada) saklar, dan stop kontak berfungsi dengan baik 

c) Saklar dan stop kontak ditutup dengan baik 

d) Pastikan listrik ditutup kedalam tanah (grounded) 

4. Komponen sanitasi dan plumbing 

a. Pemeliharaan komponen sanitasi 

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN) No 

24/PRT/M/2008, peralatan sanitair adalah washtafel, bath tub, shower, 

kloset duduk dan kloset jongkok. Pemeliharaan pada komponen 

sanitair yaitu: 

1) bersihkan setiap hari dengan cairan sabun atau bahan pembersih 

lain yang tidak menyebabkan terjadinya korosipada alat-alat yang 

terbuat dari metal. 

2) gosok dengan spon plastik atau sikat yang lembut 

3) bilas dengan air bersih 

4) keringkan dengan kain lap yang bersih 

b. Pemeliharaan komponen saluran air bersih 

Pemeliharaan yang dilakukan yaitu: 

1) saluran air bersih yang memerlukan pengamatan adalah saluran 

PVC yang tidak terlindung dari panas matahari 



51 
 

2) tambahkan penggantung pada dinding untuk menopang atau 

menyanggah pipa PVC bila ada sebagian penggantung yang lepas 

3) bila terjadi kebocoran pada sambungan pipa PVC, segera perbaiki 

sambungan pipa yang bermasalah 

c. Pemeliharaan komponen saluran air kotor 

1) Periksa saluran air kotor pada bangunan, terutama yang 

menggunakan bahan PVC, periksa pada setiap sambungan yang 

menggunakan lem sebagai penyambungnya. Bila ditemukan 

kebocoran, segera tutup kembali 

2) Bersihkan saluran terbuka asir kotor sekitar bangunan dari barang-

barang yang dapat mengganggu aliran air dalam saluran, sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan sekali 

3) Pada saluran air kotor yang tertutup, periksa melalui bak control 

saluran, beri jeruji dari batang besi sebagai penghalang sampah 

agar saluran tidak tersumbat. 

F. Rencana Anggaran Biaya 

1. Work breaking struktur (WBS) 

Rencana anggaran biaya (RAB) merupakan hasil perkalian 

perhitungan volume pekerjaan suatu proyek konstruksi. Apabila 

terdapat jenis pekerjaan yang tidak bisa dihitung dengan unit price, 

maka jenis pekerjaan tersebut dihitung sebagai lumpsum. 

Sebelum menghitung rencana anggaran tiap pekerjaan, dilakukan 

pembagian item pekerjaan atau work breaking struktur (WBS). Work 

breaking struktur (WBS) digunakan untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan pekerjaan proyek. Sebuah anggaran proyek dapat 

dialokasikan ke tingkat atas struktur rincian kerja dan anggaran tiap 

bagian pekerjaan dapat cepat dihitung berdasarkan struktur rincian 

kerja setiap proyek. Dengan mengalokasikan waktu dan perkiraan 

biaya untuk bagian tertentu dari struktur rincian kerja, jadwal proyek 

dan anggaran dapat dikembangakan dengan cepat. 
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2. Volume Pekerjaan 

Volume pekerjaan merupakan banyaknya item pekerjaan atau 

banyaknya bahan pekerjaan dengan satuan berbeda-beda setiap item 

pekerjaan. Satuan pada volume pekerjaan yang sering digunakan 

adalah satuan panjang (m), luas (m
2
), buah (bh), isi (m

3
) dan lumpsum 

(ls). Dalam menghitung volume pekerjaan, dilakukan penguraian 

besaran volume setiap item pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. 

3. Harga Satuan Upah Pekerja 

Harga satuan upah pekerja merupakan besarnya upah yang diterima 

bagi pekerja konstruksi. Besarnya upah bergantung pada dari lokasi 

proyek, standar upah minimum  regional/provinsi di maasing-masing 

daerah.  

4. Harga Satuan Bahan Konstruksi 

Harga satuan bahan konstruksi berisisi jenis material dan harga 

material yang digunakan dalam proyek. Daftar harga satuan bahan ini 

digunakan untuk perhitungan rencana anggaran biaya agar perhitungan 

yang dilakukan menjadi akurat dan realistis. 

5. Analisa Harga Satuan (AHS) 

Analisa harga satuan adalah pedoman baku yang digunakan untuk 

menghitung standar satuan pekerjaan konstruksi yang mencakup 

jumlah material, tenaga, dan biaya satuan pekerjaan. Dalam analisa 

harga satuan ini terdapat angka koefisien untuk tenaga kerja dan bahan 

material. Menurut Aresande (2013), penentuan koefisien analisa harga 

satuan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: 

a. Melihat Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu-satunya standar 

yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh 

panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional 

(BSN). 
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b. Melihat standar perusahaan 

Perusahaan konstruksi biasanya menentukan koefisien analisa 

harga satuan tersendiri sebagai pedoman kerja perhitungan RAB 

dan koefisien tersebut bisa berbeda antar perusahaan konstruksi. 

c. Melihat standar harga satuan per wilayah 

Harga satuan per wilayah merupakan harga yang berlaku di suatu 

wilayah tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan 

sebagai acuan dalam perhitungan RAB.  

6. Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

Rekapitulasi harga bangunan merupakan bagian dari hasil perhitungan 

RAB yang berfungsi untuk merekap hasil perhitungan analisa harga 

satuan sehingga mudah dibaca dan dipahami
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