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BAB IV 

TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT 

IV.1 Bahan Bangunan 

Pekerjaan jembatan extended slab pada proyek pembangunan tol Depok – Antasari 

tahap-2 ini dikerjakan oleh PT. Girder Indonesia mulai dari pemancangan sampai 

dengan pengecoran slab lantai, tetapi dalam hal ini penulis hanya ingin memfokuskan 

pada pengerjaan half slab precast dan pengecoran slab lantainya saja.  

Bahan bangunan yang digunakan dalam pengerjaan half slab dan pengecoran slab lantai 

pada jembatan extended slab adalah 

IV.1.1 Besi 

Besi yang digunakan untuk penulangan half slab precast terdiri dari : 

a) Besi ulir Diameter 13 mm untuk Tulangan Utama layer atas dan tulangan 

pembagi . 

b) Besi Ulir Diameter 19 mm untuk Tulangan lifting hook. 

c) Besi ulir Diameter 22 mm untuk Tulangan Utama Layer Bawah. 

Sedangkan untuk pengerjaan pengecoran slab lantai besi yang digunakan yaitu: 

a) Besi ulir Diameter 13 mm untuk support bar 

b) Besi ulir Diameter 16 mm untuk tulangan melintang layer atas 

c) Besi ulir Diameter 25 mm untuk tulangan melintang layer bawah 

d) Dari data gambar yang ada terdapat beberapa tipikal untuk precast half slab yang 

ada dikarenakan bentuk dari geometri aligment jalan yang agak menikung, 

berikut table untuk tipe dan ukuran half slab : 
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No. Tipe Half Slab 
Dimensi (m) 

Ket. 
Panjang Lebar Tinggi 

1 1' 9.7 1.43 0.25  

2 1 9.3 1.43 0.25  

3 2 7.3 1.43 0.25  

4 2' 7.7 1.43 0.25  

5 3 5.7 2.5 0.25  

6 4 6.9 2.5 0.25  

7 5 5.7 2.275 0.25  

8 6 6.9 2.275 0.25  

9 7 9.7 1.43 0.25  

10 8 9.3 1.43 0.25  

11 9 7.75 1.43 0.25  

 

 

 

Gambar 4.1 Contoh pekerjaan pembesian Half Slab 

 

IV.1.2 Beton 

Beton yang digunakan pada pengecoran half slab dan slab lantai menggunakan beton 

dengan mutu fc’ = 30 Mpa dengan Slump 12 ± 2 cm. 
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Seluruh kebutuhan beton pada pengecoran ini di suplai oleh PT. Pionir Beton. Setiap 

mobil concrete yang datang akan dites slump nya dan diambil juga untuk pengetesan 

Kuat Tekan Beton dengan menggunakan Cylinder. 

 

Gambar 4.2 Pengambilan Benda Uji Beton 

Test Kuat Tekan Beton dilaksanakan di Laboratorium PT.Pionir Beton dan hasil 

pengujiannya dikirimkan kepada Owner. Contoh hasil tes benda uji beton adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.3  Contoh laporan Tes Uji Beton 
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IV.1.3 Kawat Bendrat 

Kawat Bendrat digunakan untuk mengikat besi tulangan pada saat melakukan 

pembesian half slab maupun slab lantai. 

 

Gambar 4.4 contoh kawat bendrat 

 

IV.1.4 Bekisting 

Pekerjaan bekisting dilakukan pada pekerjaan mencetak Half Slab, dimana lokasi 

cetakan berada di proyek langsung. Bahan yang digunakan untuk tempat pencetakan 

Half Slab terdiri dari : Besi Hollow dan Penol Film, dimana besi Hollow dipakai untuk 

dasar cetakan, sedangkan Penol Film dibuat sesuai ukuran dipakai untuk dinding 

cetakan. Menurut keterangan informasi dari pembimbing lapangan di proyek, setelah 

Half Slab selesai dilakukan pengecoran selanjutnya dilakukan perawatan beton seperti 

menutup dengan karung yang basah supaya kadar beton tetap terjaga mutunya dan pada 

hari ke 3 setelah pengecoran, Half Slab dapat dibongkar dindingnya setelah itu pada hari 



Bab IV  Tinjauan  Bahan Bangunan  dan Alat-alat 

 
 

 

IV-6 

 

ke 14-16 Half Slab siap diangkat dari bekisting. Beberapa contoh tempat untuk 

mencetak Half Slab : 

 

Gambar 4.5 Contoh tempat mencetak Half Slab 

 



Bab IV  Tinjauan  Bahan Bangunan  dan Alat-alat 

 
 

 

IV-7 

 

Gambar 4.6 Contoh pengecoran Half slab 

IV.2 Alat – alat 

IV.2.1 Truck Mixer 

Pengecoran pada half slab & slab lantai menggunakan mobil concrete dengan kapasitas 

7 m³, Concrete yang digunakan adalah produksi PT. Pionir Beton & PT.Waskita Beton. 

Tempat produksi beton berada di lokasi proyek langsung, dengan harapan dapat 

mempersingkat waktu tempuh mobile mixer diperjalanan bila dibandingkan dengan 

lokasi Batching Plan yang terlalu jauh. 

 

Gambar 4.7 Truck Mixer 



Bab IV  Tinjauan  Bahan Bangunan  dan Alat-alat 

 
 

 

IV-8 

 

 

 

IV.2.2 Concrete Pump 

Alat ini digunakan untuk memompa campuran beton ready mix dari mobil mixer ke 

tempat pengecoran, diaplikasikan di proyek tol Depok – Antasari pada saat pengecoran 

slab lantai jembatan extended slab. 

 

Gambar 4.8 Concrete Pump 

 

IV.2.3 Mobile Crane 

Pemakaian alat berat ini untuk mengangkat dan memindahkan material-materail di 

lokasi proyek, seperti halnya untuk mengangkat beton half slab untuk dipindahkan ke 

atas truck trailer yang selanjutnya dibawa ke lokasi jembatan untuk dipasangkan. 

Mobile Crane sangat membantu dalam melakukan pekerjaan di proyek, mempercepat 

dan efisien waktu dalam pekerjaan. 
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Gambar 4.9 Mobile Crane 

 

IV.2.4 Truck Trailer (untuk pengankutan dari casting yard) 

Bahan material yang cukup berat sangat merepotkan para pekerja untuk melakukan 

pemindahannya, dengan adanya Truck Trailer maka dapat memudahkan dalam 

pengangkutan dan pendistribusian barang / material dengan jumlah yang banyak di 

lokasi proyek. 
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Gambar 4.10 Truck Trailer 

 

IV.2.5 Truck tanki 

Truck tangki digunakan untuk curing beton sesaat seleah pekerjaan pengecoran, curing 

beton menjadi salah satu perawatan pasca pengecoran untuk menjaga beton dari retakan 

akibat cuaca yang panas. 

 

Gambar 4.11 Truck Tank 
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IV.2.6 Alat Ukur Slump Test 

Setiap mobile mixer/mobil Concrete yang datang akan diukur slump nya. Beton yang 

dipesan menggunakan slump 18 ± 2. Pengukuran dilakukan dengan silinder ukur dan 

meteran. 

 

Gambar 4.12  Slump Test 

 

IV.2.7  Alat Las 

Alat las pada pekerjaan ini digunakan untuk memberi perkuatan lagi pada pembesian 

khususnya pada suport bar yang ada. 
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Gambar 4.13 Alat Las 

 

IV.2.8  Bar bender & bar cutter 

Bar bender adalah alat / mesin yang di gunakan untuk menekuk besi ulir / beton dengan 

diameter yang sesuai dengan kapasitas mesin. Cara kerja alat ini cukup mudah, baja 

yang akan dibengkokan dimasukan di antara poros tekan dan poros pembengkok 

kemudian diatur sudutnya sesuai dengan sudut bengkok dan panjang pembengkok yang 

diinginkan. Ujung tulangan pada poros pembengkok dipegang dengan kunci 

pembengkok. Kemudian pedal ditekan sehingga roda pembengkok akan berputar sesuai 

dengan sudut dan pembengkokkan yang diinginkan. Bar bender dapat mengatur sudut 

pembengkokan tulangan dengan mudah dan rapi.  

Bar Cutter sendiri digunakan untuk memotong baja tulangan dengan ukuran yang sesuai 

dengan gambar. Bar cutter ada dua jenis yaitu bar cutter listrik dan manual. keuntungan 

dari bar cutter listrik dibandingkan bar cutter manual adalah bar cutter listrik dapat 
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memotong besi tulangan dengan diameter besar dan dengan mutu baja cukup tinggi, 

disamping itu juga dapat mempersingkat waktu pengerjaan. Cara kerja dari alat ini yaitu 

baja yang akan dipotong dimasukkan ke dalam gigi bar cutter, kemudian pedal 

pengendali dipijak, dan dalam hitungan detik baja tulangan akan terpotong. Pemotongan 

untuk baja tulangan yang mempunyai diameter besar dilakukan satu persatu. Sedangkan 

untuk baja yang diameternya lebih kecil, pemotongan dapat dilakukan beberapa buah 

sekaligus sesuai dengan kapasitas dari alat. (Ahadi, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Bar bender & cutter 

 

IV.2.9  Alat ukur (waterpass dan total station) 

1. Waterpass 

Waterpass (penyipat datar) adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan 

untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik saling berdekatan. Beda tinggi 
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tersebut ditentukan dengan garis-garis visir (sumbu teropong) horizontal yang 

ditunjukan ke rambu-rambu ukur yang vertical. 

Sedangkan pengukuran yang menggunakan alat ini disebut dengan 

Levelling atau Waterpassing. Pekerjaan ini dilakukan dalam rangka penentuan 

tinggi suatu titik yang akan ditentukan ketinggiannya berdasarkan suatu system 

referensi atau bidang acuan.  

Alat waterpass dapat digunakan untuk mengetahui jarak, sudut horizontal dan 

beda tinggi. Alat ini kurang cocok untuk pengukuran daerah terjal, hal itu 

dikarenakan waterpass tidak dapat mengukur sudut vertikal.  

Sistem referensi atau acuan yang digunakan adalah tinggi muka air laut rata-rata 

atau Mean Sea Level (MSL) atau system referensi lain yang dipilih, seperti titik 

acuan tinggi elevasi existing. Sistem referensi ini mempunyai arti sangat penting, 

terutama dalam bidang keairan, misalnya: Irigasi, Hidrologi, dan sebagainya. 

Namun demikian masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang memerlukan 

system referensi. 

Untuk menentukan ketinggian suatu titik di permukaan bumi tidak selalu harus 

mengukur beda tinggi dari muka laut (MSL), namun dapat dilakukan dengan 

titik-titik tetap yang sudah ada disekitar lokasi pengukuran. Titik-titik tersebut 

umumnya telah diketahui ketinggiannya maupun kordinatnya (X,Y,Z) yang 

disebut Bench Mark (BM). Banch mark merupakan suatu tanda yang jelas 

(mudah ditemukan) dan kokoh dipermukaan bumi yang berbentuk tugu atau 

patok beton sehingga terlindung dari faktor-faktor pengrusakan. 

Manfaat penting lainnya dari pengukuran Levelling ini adalah untuk kepentingan 

proyek-proyek yang berhubungan dengan pekerjaan tanah (Earth Work) 
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misalnya untuk menghitung volume galian dan timbunan. Untuk itu dikenal 

adanya pengukuran sipat datar profil memanjang (Long section) dan sipat datar 

profil melintang (Cross section). (Arifin, 2013) 

2. Total Station 

Total Station merupakan teknologi alat yang menggabungkan secara elektornik 

antara teknologi theodolite dengan teknologi EDM (electronic distance 

measurement). EDM merupakan alat ukur jarak elektronik yang menggunakan 

gelombang elektromagnetik sinar infra merah sebagai gelombang pembawa 

sinyal pengukuran dan dibantu dengan sebuah reflektor berupa prisma sebagai 

target (alat pemantul sinar infra merah agar kembali ke EDM). Total station 

adalah alat ukur sudut dan jarak yang terintegrasi dalam satu unit alat. Total 

station juga sudah dilengkapi dengan processor sehingga bisa menghitung jarak 

datar, koordinat, dan beda tinggi secara langsung tanpa perlu kalkulator lagi.  

Total station didukung baik oleh tiang atau tripod. Ini mengirimkan seberkas 

cahaya inframerah menuju prisma optik. Ini kemudian cermin cahaya kembali ke 

total station dan mengambil pengukuran. Pengukuran ini dihitung dalam total 

station dengan waktu yang dibutuhkan untuk cahaya untuk kembali. (Arifin, 

2013) 
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Gambar 4.15 Waterpass 

 

 

 

Gambar 4.16 total station



Bab IV Tinjauan Bahan Bangunan dan Alat-alat 

 

IV-17 

 

Ahadi. (2012). Bar Bender dan Bar Cutter. Retrieved October 23, 2018, from 

http://www.ilmusipil.com 

Arifin, Z. (2013). Total station. 

 


