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BAB IV 

TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT 

4.1 Bahan bangunan 

Dalam pelaksanaan proyek bahan bangunan merupakan hal penting dalam rangka 

mewujudkan tujuan pembangunan proyek. Pemilihan bangunan meliputi banyak 

aspek, diantaranya kualitas, harga, ketersediaan barang di sekitar. Dalam hal 

penyimpanan di proyek bahan bangunan disimpan sedemikian rupa guna menjaga 

kualitas serta mutu. Untuk beberapa kasus mungkin saja bahan bangunan harus 

dipesan dengan spesifikasi khusus. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan beton untuk bearing wall dan plat lantai di proyek 

EcoHome Apartement ini menggunakan dua tipe pengerjaan, yaitu precast dan 

Cast in site. 

4.1.1 Beton precast 

Beton precast merupakan bahan beton yang dibuat di pabrik dengan bentuk sesuai 

dengan cetakan, kemudian beton yang telah dicetak tersebut diangkut dan 

didistribusikan ke proyek yang dituju, untuk kemudian dilakukan instalasi beton 

precast sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku di proyek tersebut. 

Beton precast mempunyai beberapa keuntungan dibanding dengan beton cast in 

site, diantaranya : 
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a. Pengerjaan lebih cepat karena tidak membutuh waktu lama untuk beton 

mengeras, sehingga bisa dilakukan pekerjaan selanjutnya 

b. Ukuran lebih presisi karena dicetak dipabrik dan menggunakan cetakan yang 

paling presisi 

c. Bentuk bisa kita sesuikan dengan yang kita inginkan 

d. Permukaan sudah rapih sehingga tidak banyak memakan material untuk 

melakukan finishing 

e. Menghemat biaya bekisting 

Dalam proyek ini produk beton precast diproduksi dan dikirimkan oleh PT. 

Rekagunatek Persada. Adapun produk precast yang digunakan adalah bearing 

wall, half slab, dan facade bangunan. 

 
Gambar 4.1 Material precast diangkut dengan trailer 

Sumber : Proyek 

4.1.2 Splice Sleeve 

Splice sleeve merupakan cuopler mekanis untuk penyambungan tulangan yang 

menggunakan lengan baja berbentuk silinder yang diisi dengan semen berbasis 
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non-shrink grout yang memiliki kekuatan awal yang tinggi. Memperkuat 

sambungan batang besi yang dimasukkan ke dalam lengan baja dan bertemu di 

tengah-tengah lengan kemudian diisi dengan semen berbasis non-shrink grout 

tadi. 

 
Gambar 4.2 Material splice sleeve terpasang di pabrik 

Sumber : Proyek 

4.1.3 Non-Shrink Cement Grout 

Non-shrink grout yaitu jenis material grouting yang tidak mengalami susut, baik 

selama masa plastis maupun pengeringan dengan toleransi kecil untuk 

ekspansi/pengembangan volume (sekitar  maksimal 1,4% setelah 28 hari). 

Non-shrink grout pada umumnya mengeras dengan cepat dan mempunyai kuat 

tekan yang tinggi (high-strength grout) 

Pada proyek EcoHome Apartment ini menggunakan Conbextra GP sebagai bahan 

grouting. Conbextra GP cementitious grout merupakan serbuk kering yang siap 

pakai. Penambahan jumlah air bersih yang terkontrol menghasilkan non-shrink 

grout untuk ketebalan celah hingga 100 mm. Conbextra GP memenuhi atau 

melampaui persyaratan pengujian ASTM C 1107. 
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Adapun pekerjaan yang menggunakan Conbextra GP sebagai grouting adalah : 

a. Pekerjaan grouting celah antar wall precast 

b. Pekerjaan grouting wall precast dengan plat lantai 

c. Pekerjaan grouting dalam pipa besi splice sleeve terhadap dowel bar 

 
Gambar 4.3 Material Non-Shrink Cement Grout 

Sumber : Proyek 

4.1.4 Beton Cast In Site 

Beton cast in site adalah beton yang segala pengerjaannya dilakukan di lapangan 

langsung, mulai dari pembentukkan besi, perakitan besi, pembuatan bekisting, 

sampai pengecoran dengan concrete mixer manual atau beton ready mix. 

Beton cast in site mempunyai beberapa keuntungan dibanding dengan beton 

precast, diantaranya : 

a. Lebih ekonomis dari segi biaya karena tidak memerlukan biaya transportasi dari 

pabrik ke proyek 

b. Lebih fleksibel terhadap perubahan konstruksi di lapangan 
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c. Meminimalisir masalah sambungan antara elemen-elemen struktur 

Pada proyek EcoHome Apartment ini beton yang digunakan adalah beton ready 

mix yang disuplai dari Pioneer Beton, untuk pengecoran kolom area lobby, corelift, 

tangga, pile cap, plat lantai. 

 
Gambar 4.4 Pengecoran plat lantai 

Sumber : Proyek 

4.1.5 Wiremesh M5-150 

Wiremesh adalah besi dengan berbentuk seperti kawat dan diayam menjadi 

lembaran. Digunakan untuk pengecoran jalan, flooring rumah/bangunan dam juga 

untuk memperkuat serta menjaga lapisan semen atau cor. Wiremesh terdiri dari 2 

macam yaitu lembar dan roll. Wiremesh memiliki ukuran besi bervariasi. 

Wiremesh terbaik adalah wiremesh yang telah lulus uji SNI karena mutu dan 

kualitas sudah terjamin. Berikut kelebihan penggunaan wiremesh ketimbang besi 

beton biasa : 

a. Pelaksanaan pekerjaan pembesian tulangan beton dapat dilakukan dengan lebih 

mudah dan cepat, karena tidak harus merakit serta memotong tulangan besi 

b. Meningkatkan mutu dalam hal ketepatan jarak tulangan 
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c. Lebih ekonomis karena penggunaan wiremesh akan mengurangi berat besi 

tulangan 

Dalam proyek ini wiremesh M5-150 digunakan sebagai tulangan beton dalam 

pekerjaan plat beton dengan sistem half slab. M5-150 berarti bahwa wiremesh 

memiliki diameter tulangan 5mm dan jarak antara tulangan 150. 

 
Gambar 4.5 Pasangan wiremesh M5-150 pada half slab 

Sumber : Proyek 

4.2 Alat-Alat 

4.2.1 Tower Crane 

Tower crane merupakan sebuah alat berat yang digunakan untuk mengangkat 

barang/material yang umumnya tidak dapat diangkat oelh manusia secara vertikal 

maupun horizontal ke tempat yang tinggi dengan ruang gerak yang terbatas. 

Tower crane banyak digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat misalnya : 

hotel, apartmen, mall, office tower dan lain lain. Penggunaan tower crane ini 

dapat mempersingkat dan mempermudah pekerjaan khususnya dalam hal angkut 

mengangkut material. 

Bagian-bagian utama penyusun tower crane : 
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a. Jib : Merupakan ‘lengan’ tower crane yang bisa digerakkan secara horizontal 

hingga 360 derajat. Jib terbuat dari kabel baja (sling) sehingga mampu 

mengangkut dan menahan alat-alat yang digunakan pada konstruksi bangunan 

b. Counter weight : Posisinya berada di belakang lengan crane (jib). Terbuat dari 

beton yang berfungsi untuk pemberat sekaligus penyeimbang saat alat proyek 

diangkut 

c. Mast Section : Bagian penting dari tower crane adalah mast section. Berfungsi 

untuk mengatur ketinggian tower crane. Untuk pemasangan mast section, 

dibutuhkan alat hidrolik dengan arah vertikal 

d. Joint Pin : tempat operator untuk mengatur pergerakan tower crane. tower 

crane memiliki dua tombol limit, yakni tombol beban maksimum dan tombol 

momen beban yang berfungsi untuk memastikan operator jika crane tidak 

mengangkat beban secara berlebihan 

e. Collar Frame atau Anchorages Frame : Bagian penting yang digunakan saat 

tower crane memiliki ketinggian yang melebihi batas dari ketentuannya. Collar 

Frame atau sabuk pengaman diikat ke bangunan dengan memperhatikan kekuatan 

bracing sehingga bangunan tetap stabil meskipun ada tarikan atau tekanan 

Dalam proyek ini tower crane yang digunakan adalah tower crane dengan 

kapasitas angkut 3,8 ton. Tower crane digunakan untuk mengangkat dinding 

precast, half slab, material serta concrete mixer ketika melakukan pengecoran di 

ketinggian. 
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Gambar 4.6 Tower crane 

Sumber : Proyek 

4.2.2 Plastic Shim 

Shimming merupakan proses mengisi celah atau spasi antara benda-benda atau 

dalam hal ini adalah material precast. Shim juga digunakan untuk menyesuaikan 

posisi material precast serta membantu setting wall precast agar posisinya tegak 

dan segaris lurus dengan wall precast dibawahnya. 

Material shimming yang tersedia bisa dari logam atau plastik. Pada proyek ini 

digunakan material plastik sebagai bahan shimming. Adapun penggunaannya 

adalah pada celah antara plat-wall precast serta celah wall precast. 

 
Gambar 4.7 Plastic shim 

Sumber : Proyek 
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Gambar 4.8 Plastic shim terpasang 

Sumber : Proyek 

4.2.3 Water Pass 

Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah 

benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun 

horizontal.  

Ada banyak jenis alat waterpass yang digunakan dalam pertukangan, tapi jenis 

yang paling sering digunakan adalah waterpass panjang 120 cm yang terbuat dari 

bahan kayu dengan tepi kuningan, dimana alat ini terdapat dua buah alat pengecek 

kedataran baik untuk vertikal maupun horizontal yang terbuat dari kaca dimana 

didalamnya terdapat gelembung cairan, dan pada posisi pinggir alat terdapat 

garisan pembagi yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur panjang. 

 
Gambar 4.9 Waterpass 

Sumber : Proyek 
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4.2.4 Scaffolding 

Perancah, steger atau scaffolding merupakan peralatan kerja (work platform) yang 

dibuat sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam 

kontruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya.. 

Biasanya perancah dibuat jika bangunan sudah mencapai ketinggian 2 meter dan 

tidak bisa dijangkau oleh pekerja.  

Umumnya perancah berbentuk sistem modular dari pipa atau tabung logam, 

walaupun bisa juga menggunakan bahan-bahan lain. Di beberapa negara Asia 

khususnya Indonesia masih banyak terlihat bambu digunakan sebagai perancah. 

 
Gambar 4.10 Tumpukkan scaffolding 

Sumber : Proyek 

 
Gambar 4.11 Scaffolding sebagai support 

Sumber : Proyek 
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4.2.5 Bracing 

Bracing merupakan sistem perkuatan sementara yang digunakan untuk 

mempertahankan posisi struktur bangunan agar tidak berubah bentuk. Bracing 

umumnya terbuat dari pipa besi atau sling baja yang dirangkai sedemikian rupa 

sehingga mampu memperkuat dan mempertahankan posisi serta bentuk struktur 

bangunan yang ada. 

Dalam proyek EcoHome Apartment ini bracing yang digunakan merupakan 

sebuah pipa besi yang memiliki 2 kait di masing-masing ujungnya yang mana kait 

pertama berfungsi sebagai pengikat ke lantai bangunan, dan kait kedua berfungsi 

sebagai pengikat ke struktur bangunan (misalnya dinding). Bracing digunakan 

untuk mempertahankan dan memperkuat dinding precast ketika proses instalasi 

dan setting posisi selesai dilakukan. Perkuatan ini bersifat sementara. 

 
Gambar 4.12 Proses pemasangan bracing pada wall 

Sumber : Proyek 
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4.2.6 Set Pompa Grouting 

Pompa grouting berfungsi sebagai alat untuk menyuntikkan material semen 

grouting yang telah dibuat ke dalam struktur bangunan dengan tujuan mengisi 

celah, menambah kekuatan struktur sesuai standar yang ingin dicapai. 

Adapun bagian-bagian dari pompa grouting adalah : 

a. Kepala selang 

b. Selang 

c. Tuas pompa 

d. Corong tempat semen material 

Pompa grouting di proyek EcoHome Apartment ini menggunakan pompa 

grouting manual, dimana semen grouting yang telah dicampur dan diaduk sesuai 

standar mutu yang ingin dicapai dituangkan melalui corong pompa untuk 

kemudian dipompa menggunakan tangan. Pekerjaan grouting ini berfungsi untuk 

mengisi celah pipa besi yang terdapat di dalam dinding precast.. 

 
Gambar 4.13 Pompa grouting manual 

Sumber : Proyek 



Bab IV Tujuan Bahan Bangunan Dan Alat 

IV-13 

4.2.7 Concrete Bucket dan Pipa Tremie 

Concrete bucket adalah tempat pengangkutan beton dari truck mixer concrete 

sampai ke tempat pengecoran. Setelah dilakukan pengetesan slump dan telah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka beton dari truck mixer concrete 

dituangkan ke dalam concrete bucket. Kemudian pengangkutan dibantu tower 

crane.  

Dalam pengerjaannya dibutuhkan satu orang sebagai operator concrete bucket 

yang bertugas membuka atau mengunci agar material cor tidak tumpah pada saat 

dibawa ke area pengecoran dengan tower crane. 

Pipa tremie adalah pipa yang digunakan untuk mengatur tinggi jatuh material cor 

beton pada saat pengecoran. Pipa tremie biasa terpasang pada ujung bawah 

concrete bucket sehingga beton yang keluar dari concrete bucket tidak langsung 

jatuh dan menumbuk lokasi pengecoran. Pada pelaksanaanya, usahakan pipa 

tremie sedekat mungkin dengan area pengecoran, hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari agregat kasar terlepas dari adukan beton.  

Dalam pelaksanaan pekerjaan pengecoran plat lantai di proyek EcoHome 

Apartment ini menggunakan concrete bucket dengan kapasitas 0,83 m3 dengan 

berat concrete bucket 300 kg. Adapun pipa tremie yang digunakan adalah pipa 

tremie diameter 8” jenis hoist tremie. Kedua alat ini dipergunakan dalam 

pekerjaan pengecoran plat beton tiap lantai bangunan. 
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Gambar 4.14 Concrete bucket dan pipa tremi 

Sumber : Proyek 

4.2.8 Concrete Vibrator 

Concrete vibrator adalah alat yang berfungsi untuk menggetarkan beton pada saat 

pengecoran agar beton dapat mengisi seluruh ruangan dan tidak terdapat 

rongga-rongga udara diantara beton yang dapat membuat beton kropos. Concrete 

vibrator digerakkan oleh mesin listrik dan mempunyai lengan sepanjang beberapa 

meter untuk dapat menggetarkan beton di tempat yang agak jauh 

Alat ini digunakan sebagai pemadat pada saat pengecoran yang sedang 

berlangsung, baik pada kolom, corelift, pelat lantai, bearing wall, maupun half 

slab (ketika di pabrik). Hal ini untuk menghindari adanya gelembung-gelembung 

udara yang terjadi selama proses pengecoran yang dapat menyebabkan 

pengeroposan pada beton sehingga mengurangi kekuatan struktur beton itu sendiri. 

Penggunaannya tidak boleh mengenai tulangan yang akan menyebabkan 

bergesernya tulangan. 
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Gambar 4.15 Concrete vibrator pada pengecoran plat 

Sumber : Proyek 

4.2.9 Blower 

Blower adalah alat semprot angin yang berfungsi untuk membersihkan area 

pengecoran sebelum dilakukan pengecoran. Alat ini sangat membantu dalam 

pembersihan area plat beton yang akan dicor. Debu-debu, pasir dan partikel lepas 

lainnya bisa dengan mudah dibersihkan dengan alat ini. 

 
Gambar 4.16 Pekerjaan pembersihan area dengan blower 

Sumber : Proyek 

4.2.10 Truck Mixer 

Truck mixer atau biasa juga disebut dengan truk molen memiliki beragam jenis 

dengan fungsi sama, yaitu mengangkut beton dari pabrik semen ke lokasi 
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kontruksi sambil menjaga konsistensi beton agar tetap cair dan tidak mengeras 

dalam perjalanan.  

Truk jenis ini adalah Alat transportasi khusus untuk beton cor siap pakai (ready 

mix concrete) yang dirancang untuk mengangkut campuran beton curah siap pakai 

dari batching plant (pabrik olah beton) ke lokasi pengecoran. 

Cara kerja truk mixer pengangkut beton cor atau truk molen yaitu di dalam truk 

molen diisi dengan bahan material kering dan air yang proses pengadukan 

(pencampuran) bahan material tersebut terjadi selama waktu transportasi ke lokasi 

pengecoran. Untuk mempertahankan stabilitas kekentalan beton cor yang berada 

di dalam truk mixer ini melalui proses agitasi atau memutar drum (tangki yang 

berada diatas truk mixer) yang bagian dalam drum tersebut dilengkapi dengan 

spiral pisau satu arah rotasi putaran, sebagai pengaduk material beton cor selama 

waktu transportasi ke lokasi pengecoran. 

 
Gambar 4.17 Proses pemindahan material cor dari truck mixer 

Sumber : Proyek 


