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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Alatidan BahaniKonstruksi 

4.1.1 TinjauaniUmum 

Penyediaan peralatan kerja dan bahan bangunan guna menunjang 

proses pelaksanaan perkerjaan pada proyek pembangunan konstruksi 

membutuhkan manajemen yang baik agar terciptanya kelancaran dalam 

pengerjaannya. Pengadaan alat kerja dan bahanmbangunan baiknya 

disesuaikan dengan tahapan pengerjaaniyang sedang dikerjakan. Peletakan 

material yang telah sesuai serta efisien sangat perlu untuk diperhatikan 

sebagai mempercepat sertan mempermudah proses pengerjaan. Disamping 

itu, peletakan material yang baik serta tertata dengan rapi maka akan 

menunjang ke efektifitasan kerja serta keselamatan serta kesehatan kerja. 

Penyedia atau supplier untuk bahan bangunannsebaiknya mudah di 

tempuh dari tempat penyedia ke lokasi proyek agar dapat menghemat biaya 

dan waktu pengangkutan atau transportasi. ketersediaan untuk bahan 

bangunan (stockingimaterial) perlu di monitoring (control) secara berkala 

agar dapat terhindar dari keterlambatan dalam melaksanakan pengerjaan 

akibat terjadinya keterlambatan pengadaan bahan bangunan di lokasi proyek. 

Peletakan material atau alat kerja serta bahan bangunan disesuaikan dengan 

sifat bahan tersebut agar dapat terhindar dari resiko kerusakanmbahan 

bangunan sebelum digunakan, fokusnya pada bahan-bahan bangunan yang 

rentan terhadap dengan kondisi di sekitar lingkungan misalnya saja seperti 

pada semen dan bajaitulangan atau pembesian. 
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Tidak hanya bahan bangunan peralatan kerja juga menjadi peran yang 

penting dalam menunjang keberhasilanisuatu proyek konstruksi. Alat kerja 

bisa membantu pelaksanaan pekerjaan-pekerjaannyang susah pengerjaannya 

jika dengan menggunakan tenaga manusia (mainpower). dengan 

menggunakan peralatan kerja bisa mempercepat waktu pelaksanaan, 

memudahkan pelaksanaan serta meningkatkan keefektifitasan dalam suatu 

pengerjaan proyek. Maka dari itu, pemeliharaan serta perawatan alat kerja 

perlu diperhatikan supaya kerusakan pada peralatan kerja bisa dihindari. 

4.1.2 Alat-alat Konstruksi 

Alat-alat konstruksi merupakan seluruh peralatan yang dibutuhkan 

dalam upaya menyelesaikan  pekerjaan dalam satuikesatuan pekerjaan pada 

suatu proses proyek konstruksi. 

4.1.2.1 ToweriCrane (TC) 

Crane adalah peralatan berat yang memiliki kegunaan sebagai 

alat pengankat dalam suatu proyek konstruksi. Crane bekerja dengan 

cara mengangkat material yang akan dipindahkan atau 

memindahkannya secara horizontal dan mampu berputar 360 derajat, 

kemudian menurunkan material tersebut pada tempat yang diinginkan. 

Pada Proyek Pembangunan masjid Agung Batam memerlukan 

tower crane terutama sebagai salah satu alat berat yang membantu 

pengangkutan bahan dan juga peralatan baik untuk pekerjaanistruktur 

seperti bekisting, besi, beton cor (ready miix), beton dan juga material 

yang lain. Peletakann tower crane harus direncanakan terlebih dahulu 
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agar dapat menjangkauiseluruh area proyek konstruksi yang nantinya 

akan dikerjakanndengan pengoperasian yangnaman dan tanpa ada 

halangan apapun. 

Penggunaan towericrane ini juga harus memperhitungkan beban 

maksimal terlebih dahulu sesuai kemampuan daya angkatnya sebelum 

pengoperasian dilakukan. Operator towericrane harus selalu siap dan 

cekatan untuk mengakomodasikan segala perintah pengangkutan 

didaerahijangkauannya. Pada Proyek Pembangunan Masjid Agung 

Kota Batam ini menggunakan tower crane sebanyak 2 (dua) buah. 

Tower crane yang pertama dipasang di area bagian depan bangunan 

Masjid pada saat awal pembangunan proyek yaitu sekitar bulan Oktober 

2017 dengan ketinggian 60 meter dan beban maksimum 2,2 ton, 

kemudian pada bulan Februari 2018 dilakukan penambahan satu (1) 

tower crane lagi di area belakang Masjid dengan tujuan untuk 

mempercepat proses pelaksanaan proyek konstruksi dan juga untuk 

memenuhi daerah jangkauannya dengan ketinggian 60 meter dan beban 

maksimum 2,2 ton. 
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Gambar 4.1 Tower crane 

 

 

Gambar 4.2 Proses pengangkutan bekistingikolom menggunakan   
Tower crane 
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Gambar 4.3 Proses pengangkutan material besi menggunakan   

Tower crane 

 

4.1.2.2 Mobile Cranei(Truck Crane) 

Mobileecrane merupakan crane yang sudah ada langsung pada 

mobile atau truck hingga dapat memudahkan pengangkatan material 

pada area kerja yang inginkan serta memiliki kemampuan berputar 360 

derajat. Mobile crane yang digunakan pada Proyek Pembangunan 

Masjid Agung Batam memiliki ketinggian 18 meter dengan beban 

maksimum 20 ton. 
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Gambar 4.4 Mobile crane 
 

 

Gambar 4.5 Proses pengangkutan bekisting retainingwall 

menggunakan mobile crane 

 

4.1.2.3 BackiHoe 

Backihoe adalah salah satu peralatan berat yang digunakan untuk 

pengerjaan galian tanah. Kelebihan dan keuntungan pengggunaan back 

hoe ini adalah dalam melakukan pengerjaan penggalian tanah lebih 
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cepat serta lebih efisien serta untuk alat pemuat yang kegunaannya jauh 

lebih efisien jika dibandingkan dengan menggunakanitenaga manusia. 

Pada proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam ini keberadaan 

backnhoe sangat perlu penggunaannya karena banyaknya volume tanah 

galian yang di kerjakan khususnya pada galian ground water-tank, 

sewage-treatment plant, pilemcap serta dikarenakan perencanaan 

Maasjid Agung Kota Batam ini memiliki elevasi yang lebih tinggi dari 

elevasi jalan raya sedangkan kondisi eksisting elevasi tanah yang 

hampir sama bahkan lebih rendah dari elevasi jalan raya maka peranan 

back hoe akan sangat penting sebagai alat untuk proses pekerjaan galian 

dan timbunan nantinya.  

Tidak hanya sebagai alat pekerjaan galian dan timbunan tanah, 

back hoe pada proyek ini juga berperan dalam pemuatan beton ready 

mix untuk menyerakan beton cor pada proses pekerjaan plat lantai 

basement. Adapun spesifikasi dari back hoe tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 Merk / model : Kobelko Yutani SK 03 

Buatan  : Cina 

Kapasitas bucket : 0.3 m3 

Jumlah  : 2 buah 
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 Gambar 4.6 Proses pengerukanan pile cap menggunakan back hoe  

 

 Merk / model : Hitachi 

Buatan  : Jepang 

Kapasitas bucket : 0.3 m3 

Jumlah  : 1 buah 

 

Gambar 4.7 Proses pemuatan beton ready mix menggunakan back hoe 

 

4.1.2.4 DumpiTruck 

Dump truck adalah salah satu peralatan berat yang difungsikan 

untuk mengankut material galian tanah serta material konstruksi yang 
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lain seperti beto, bekisting, besi, scaffolding hasil pemotongan tiang 

pancang (pile) dan limbah konstruksi lainnya menuju ke tempat 

pembuangan (dipostal area). Berikut spesifikasi dump truck dalam 

proyek ini : 

Merki  : Mitsubishi Fusoi 

Kapasitas bucket : 5 m3 

 

Gambar 4.8 Proses pemuatan tanah hasil galian menggunakan dump 

truck 

 

4.1.2.5 MobileiConcrete Pump 

Mobilenconcrete pump adalah salah satu peralatan berat yang 

berguna untuk memompa betoniready mix dari mixerutruck ke area 

lokasiupengecoran.iPenggunaan concreteepump ini sebagai salah satu 

cara untuk meningkatkan fungsi kecepatan serta efisiensi pengecoran. 

Alat ini berfungsi untuk digunakan terutama pada lokasiuyang susah 

untuk dijangkaumseperti pada bangunan gedungmbertingkat yang 

memiliki kawasan luas hingga dengan mudah untuk dijangkau. Mobile 

concrete pump terdiri atas beberapaubagian, yaitu alatuutama yang 
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berupa seperti mesin pemompa yang telah dilengkapi tenaga penggerak 

yang berupa mesinudiesel, dan pipa-pisa yang terbuat dari besi dengan 

diameter 15 cm dan beberapa peralatan tambahan yang sepeti klem 

penyambung pipa-pipantersebut. Adapun spesifikasi mobileeconcrete 

pump pada proyek pembangunan Masji Agung Kota Bata mini adalah 

sebagai berikut : 

Type  : Fortable 

Jangkauan  : 100 m dengan menggunakan penyambung  

pipa 

 

Gambar 4.9 Concrete pump 

 

4.1.2.6 Mixer Truck 

Mixer truck merupakan salah satu alat berat berupa truk yang 

khusus telah dilengkapi concreteimixer dengan berupa kapasitas yang 

bervariasi,iyaitu dengan kapasitas 5;n5,5; 6 dan 6m3. Truk ini berfungsi 

untuk mengangkat beton yang siap digunakan atau readyumix dari 

lokasi mencampur beton (batchingiplan) hingga menuju ke area lokasi 

pengecoran. Selamaipengangkutan berlangsung, truk ini selalu berputar 



 
 

58 
 

  Universitas Internasional Batam 
Erlina Yusra, Analisa Pekerjaan Struktur Pelat Lantai pada Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, 2018 
UIB Repository ©2018 

searah dengan jarumijam yang berkecepatan 8 hingga 12 putaran per-

menit yang berguna untuk supaya adukan beton terus homogeny dan 

tidak mudah dan cepat mengeras. 

Pada proses pengangkutan harus memperhatikan interval 

waktunya, karena jika terlaluilama maka campuran atau adukan beton 

akan menjadi keras di dalamumixer, hingga dapat terjadi kesulitan serta 

dapat menghambat kelancaran dalam melaksanakan pengecoran 

terutama pada estimasi waktu dan juga biaya. Spesifikasi mixeritruck 

yang dipakai dalam proyek ini adalah seperti berikut : 

Merkk  : Hinoi 

Buatann  : Jepangi 

Kapasitass  : 7 m3 

 

Gambar 4.10 Mixer truck 
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Gambar 4.11 Concrete pumpidan mixer pump saat loadingiconcrete 

 

4.1.2.7 Pemotong Tulangani(Bar Cutter) 

Baja tulangan yang dipesan oleh proyek ini adalah dengan 

menggunakan ukuran-ukuran dengan panjang standar yaitu 12 m. 

Untuk keperluan tulangan yang pendek atau lebih pendek dari 12 m, 

maka perlu melakukan pemotongan pada tulangan yang tersedia. 

Unutuk itu maka diperlukannya suatu alat yang dapat pemotong 

tulangan yang panjang tersebut, pemotong tulanganm(barmcutter) 

dioperasikan dengan membutuhkan tenaga listrik. Dimana jumlah besi 

yang dapat dipotong pada sekali tahapan memiliki beberapa variasi 

yaitu antara 5 hingga 10utulangan, dan tergantung dari seberapa besar 

diameter tulangan besi yang dimiliki dari masing-masing tulangan yang 

akan dipotong. Berikut spesifikasi bar cutter yang digunakan di proyek 

ini adalah seperti berikut : 

Merkidan Typee : Meiho dan Toyo, MTK-42i 

Buatann i : Jepang 
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Jumlah  : 3 uniti 

Kapasitas  : 5 – 10mtulangan,mtergantung diameter 

tulangan yang akan dipotong. 

 

Gambari4.12 Baricutter 

 

4.1.2.8 PembengkokiTulangani(BariBender) 

Bar bender adalah salah satu peralatan yang digunakan sebagai 

pembengkok tulangan contohnya pada pembengkokak tulangan 

sengkang, pembengkokan pada sambungan pada tulangan pada kolom 

serta balok dan juga plat. Bar bender dapat membengkokan tulangan 

dengan bersan sudut yang berbeda-beda sesuai dengan pengaturan yang 

kita inginkan, yaitu 450,n900, 1350 dan 1800. Kapasitasualat dapat 

membengkokan antara 5 hingga 8 tulanganutergantung dari-seberapa 

besarnya masing-masing diameter tulangan yang akan ditekung oleh 

barnbender. Berikut spesifikasi barubender yang digunakan dalam 

proyek-ini adalah sebagaiiberikut : 

Merk daniType- : Meiho dan Toyo,iMTK-42 

Buatann  : Jepangn 
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Jumlahn  : 3 unit 

Kapasitas  : 5u– 10 tulangan, tergantungudari diameter 

tulanganiyang akan dibengkokkan.  

 

Gambari4.13 Baribender 

 

4.1.2.9 Teodolith 

Teodolith adalah salah satu alat yang digunakan dalam penentuan 

as-bangunan serta titik-titikias kolom di stiap lantai yang berfungsi agar 

bangunaniyang dibuat tidakimiring atau dapat sejajar dan sesuai dengan 

perencanaan pada shop drawaing. Teodolithujuga dapat digunakan 

sebagai salah satu alat dalam menjaga kevertikalan suatu gedungitinggi 

agar elevasi bangunan dari as ke as dapat sejajar. 
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Gambar 4.14 Teodolit 

4.1.2.10 Waterpass 

Fungsi utama Waterpass adalah untuk dapat menentukan 

ketinggianuelevasi suatu rencana pada suatu banguanan yang akan di 

laksanakan. Waterpass biasanya digunakan agar dapat mengetahui 

suatu elevasi lantai yang akan di cor, sehingga jika terjadi perbedaan 

yang signifikan antara elevasi perencana dan elevasi yang ada 

dilapangan maka bisa dikoreksi serta melakukan perbaikanudengan 

segera. Waterpass juga dapat digunakan sebagai penentuan elevasi 

tanah serta elevasi tanah galian dan timbunan.  

 

Gambar 4.15 Waterpass 
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4.1.2.11 Concrete Vibrator 

Salah satu penyebab yang mengakibatkan berkurangnya mutu 

dan kekuatan beton adalah adanya suatu rongga udara dalam suatu 

adukan beton. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka dalam 

harus dapat mengusahakan adanyanya rongga udara pada sutu 

pengecoran dengan seminimal mungkin. 

Vibrator adalah salah satu alat penggetar dalam bentuk mekanik 

yang dipergunakan untuk menggetarkan suatuuadukan beton yang 

masih cair atau belum mengeras,mdengan tujuan untuk bisa 

menghilangkan atau meminimalkan rongga-rongga udara yang terdapat 

bada beton sehingga dapat menghasilkan betoniyang masiv atau padat 

dengan mutu yang tinggi. Cara atau proses penggunaannya yaitu 

dengan memasukkan sejenis selang penggetar atau vibrator ke dalam 

adukan beton encer yang telah ditung ke dalam cetakannya atau 

bekisting, sehingga beton cair tersebut dapat mengisi bagian bagian 

yang kosong atau berongga yang dapat mengurangi kekuatan beton 

tersebut. 

Merk dan Type : Mikasai 

Spesifikasi i : Selang . Shaft : 38 mm – 6 mi 

Jumlah  : 2 unit 
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Gambar 4.16 Concrete vibrator 

 

 

Gambar 4.17 Proses penggunaan Concrete vibrator pada pengecoran 

plat lantai dasar  

 

4.1.2.12 Scaffolding 

Scafolding merupakan salah satu alat yang memiliki fungsi dalam 

preoses perancah dalam pembuatan bekisting balok, plat dan juga 

dalam mengecor kolom. Scaffolding memiliki beberapa bagian yaitu 

diantaranya : 
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 Jack-base, merupakan bagian yang letaknya dibagian paling 

bawah, yang dilengkapiidengan ulir sebagai pengatur ketinggian 

atau elevasi. 

 Mainuframe, merupakan portal besinyang dirangkai diatas jack 

base. 

 Crossubrace, merupakan penghubung antara dua mainuframe 

yang dipasang pada kearah melintang. 

 Ladder,umerupakan tambahan diatas mainuframe jika pada 

ketinggian mengalamiikekurangan. 

 Jointipin, merupakan penghubung mainiframe dan ladder. 

 Uihead jack, merupakan bagian atas mainiframe dan ladder 

yaing memiliki fungsi sebagai penyangga pada kayu kasoipada 

bagian bekisting. 

Cara penggunaan atau operasionalnya adalah menggabungkan 

setiap bagian diatasnya sehingga dapat menjadi suatu konstruksi 

penyanggaiuntuk sementara. 
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Gambar 4.18 Sketsa scaffoldingi 

 

 

Gambar 4.19 Scaffolding 

 

4.1.2.13 Alat CetakiBenda UjiiBeton (Kubus) 

Alat cetakibenda ujiibeton memiliki fungsi sebagai pencetak pada 

pembuatan benda ujiibeton. Dimana pada setiap proses dalam produksi, 

akan diambilisample sebagai benda ujiibeton. kemudian setiap masing-

masingubenda uji tersebut diberi label atau nama (marking) sesuai 
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denganulokasi, waktu atau tanggal serta tipe beton dan atau mutu 

betonnya. Uji beton ini dilakukan di beberapa laboratorium yang ada di 

batam, denga salah satunya di uji di laboratorium Fakultas Teknik Sipil 

Universitas Internasional Batam. 

Alat cetak pada benda uji ini memiliki panjang sisi 15 cm dengan 

volume kurangilebih 0,003375 m3. 

 

Gambari4.20 Alat cetakibenda uji beton 

 

4.1.2.14 Bucket 

Bucket memiliki kegunaan yaitu sebagai wadah adonan semen 

dari concrete mixer.-Bucket pada proyek ini memiliki kapasitas 0,8 m3 

yang diisi dengan adonan semen atau ready mix yang kemudian dibantu 

pengoperasiaannya dengan menggunakan towericrane, dimana bucket 

diangkat keiatas menuju tempat atau lokasi yang akanidicor. Metode 

pengecoran dengan menggunaka bucket bervariasi tergantung atau 

sesuai dengan penggunaannya. Pada mengecoran kolom, makaupada 

ujung bawah bucket dipasangkan selang yang berfungsi untuk 
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memudahkan pelaksanaan dalam mengaturitinggi jatuhnya pengecoran. 

Berat untuk bucket ini sendiri adalah 300ikg. 

Pada pelaksanaan pengecoran dilokasi yang susah untuk 

dijangkau, penggunaan bucket ditambahkan dengan pipa tremi hingga 

beton atau ready mix yang keluaridari bucket agar tidak langsungijatuh 

dan dapat dengan mudah dialokasikan sehingga pelaksanaan mengecor 

dapatimenjangkau hingga ke lokasi-lokasi yang sulit sekalipun. 

 

Gambar 4.21 Bucket 

 

4.1.2.15 AiriCompressor 

Airicompressor merupakan salah satu peralatan yang digunakan 

untuk menghasilkan udaraidengan tekanan yang cukup tinggi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk dapat membersihkan kotoran-

kotoran yang terdapat pada lantai kerja yang menyebabkan 

berkurangnya mutu serta daya lekatan tulangan pada beton sebagai 

contohnya seperti potongan-potongan kawat bendrat , debu-debu, serta 

serbuk-serbuk kaya. Kegiatan pembersihan ini dikerjakan sebelum 

dilakukannya pengecoran di bagian bagian bangunanitertentu. 
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Gambar 4.21 Airicompressor 

 

 

Gambar 4.22 Proses pembersihan lantai kerja menggunakan air 

compressor sesaat sebelum dilakukannya pengecoran 

 

4.1.2.16 Alat-alatiPengelasan 

Alat-alatipengelasan pada proyekiini digunakan untuk pekerjaan 

rangkaubaja,nproses pekerjaanubekisting yang akan digunakan untuk 

ground wateritank dan mrmotong berbagai tulanganibaja. 
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Gambar 4.23 Alat-alat pengelasan 

 

4.1.2.17 Cutter Beton 

Cutter beton digunakan sebagai pemotong beton. Pada proyek ini 

cutter beton digunakan sebagai pemotong pile atau tiang pancang sisa 

yang dilakukan oleh sub. kontraktor pemancangan dimana alat dan 

pengerjaannya telah disediakan oleh sub. kontraktor. 

 

Gambar 4.24 pile atau tiang pancang yang telah di potong 
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4.1.2.18 Pompa Air 

Pompa air pada proyek ini digunakan untuk memindahkan air 

yang tergenang diarea yang akan dilakukan pekerjaan konstruksi yang 

diakibatkan oleh air hujan ataupun air bekas konstruksi yang 

menggenangi tanah galian. 

 

 

Gambar 4.25 Pompa air  

 

 

 



 
 

72 
 

  Universitas Internasional Batam 
Erlina Yusra, Analisa Pekerjaan Struktur Pelat Lantai pada Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, 2018 
UIB Repository ©2018 

4.1.2.19 Bulldozer 

Bulldozer merupakan alat berat yang digunakan dalam meratakan 

dan jugga menghamparkan tanah, pasir ataupun bantak agar dapat lebih 

optimaludalam pengerjaan pekerjaanuselanjutnya misalnya pekerjaan 

lantaimkerja pada plat lantai. Berikut spesifikasi bulldozer yang 

digunakan pada proyek ini : 

Merk / model : Kobelko Yutani SK 03 

Buatan  : Cina 

Kapasitas buckett : 0.3 m3 

Jumlahh  : 2 buahh 

 

Gambari4.26 bulldozer 

4.1.3 Bahan-Bahan Konstruksi 

Dalam kegiatan konstruksi baik berupa bangunan perumahan, gedung, 

bandara, pelabuhan, jembatan maupun bangunan konstruksi lainnya 

membutuhkan bahan-bahan atau yang disebut juga material bangunan sebagai 

dasar dari pembuatan bangunan tersebut. Untuk medapatkan material yang 

berkualitas maka diperlukannya kelebihan dan kekurangan atas setiap 
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material yang akan digunakan agar bangunan yang akan dibangun dapat 

berdiri dengan kokoh serta kualitas yang terjamin sesuai dengan standarnya. 

Dan perlu diperhatikan tempat penyimpanan dan atau menumpukan material 

di gudang supaya tidak terjadinya penurunan kualitas material, baik yang 

diakibatka oleh factor cuaca ataupun lamnya waktu menumpukan material 

tersebut di gudang. 

 

4.1.3.1 Baja 

Baja pada proyek pembangunan Masjid Agung Kota Batam 

terdiriidari dua (2) jenis, yaituibaja pada saat digunakan sebagai rangka 

menara pandang dimana yang memiliki tinggi ±90 m serta penulangan 

pada betontbertulang. Baja yangtdigunakan sebagai rangkatbaja ada 

bermacam-macamiprofil. 

Penyimpanan bajaitulangan bisa diletakan diatasibantalan balok-

balok kayu yanguterletak diatas tanah dengan maksud untuk dapat 

menghindariikorosi yang terjadi pada tulanganiakibat reaksi denganiair 

tanah. 

Berdasarkan dengan bentuknya, bajautulangan terbagi menjadi 

duajenis: 

1. Bajaitulangan polos 

- Permukaanibajaipolos,  

- Tidakibersirip,  

- Biasaidisingkat dengan BJTP. 
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2. Bajaitulangan siripi(deform) 

- Permukaanmbaja mempunyai sirip yang melintang yang 

bertujuan untuk dapat meningkatkan dayailekat tulangan-baja 

denganibeton. 

- Biasaidisingkatidengan BJTD 

 
Baja tulanganiyang digunakan padaiproyek pembangunan Masjid 

Agung Kota Batam yaitui:  

a. Untukubaja-tulangan Du< 10 mm menggunakan BJTD 40 

denganify = 400 Mpa. 

b. Untukubaja-tulangan D ≥u10 mm menggunakan BJTD 40 

denganify = 400 Mpa. 

Bajaiyang digunakanipada proyek ini adalahidari PT. Master 

Steel. 

 

Gambar 4.27 BesiiTulangan 
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4.1.3.2i Semen 

Semen memiliki kegunakan untuk bahanipengikat pada pekerjaan 

konstruksi, dimana dapat digunakan sebagai pemasangan batu 

kali,ilantai kerja, pengecoran dan pelasteran. Selain dari pada itu, 

beberapa semen jenisutertentu juga bias digunakan untuk bahan acian 

atau finishing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan 

penyediaan semen yaitu : 

1) Sebelum mengangkut ke lapanganmuntuk digunakan, semen 

mestinya dijaga dari suhu sekitar yang dapat melembabkan. 

2) Semen semestinya terlindungidari hujan serat zak (bungkus) asli 

darimpabriknya harus dalam keadaanmtertutup baik saat 

pengangkutan maupun perletakan nya di gudang atau lapangan. 

3) Tinggi penumpukan semen maksimum tidak lebih dari 2 meter 

atau maksimal tumpukan adalah 10 zak. Hal tersebut di lakukan 

untuk dapat mehindari terjadinya beban berat dalam waktu yang 

lama sebelum semen digunakan agar tidak mengakibatkan 

kerusakan semen saat berada pada tumpukaniyang paling bawah. 

4) Penimbunanusemen pada waktuuyang cukup lama juga dapat 

memengaruhi mutu semen, maka perlu diadakannya pengaturan 

menggunakan semenisecara teliti dan berkala. 

5) Semen-semen disimpan di gudangg yang cukup ventilasinya agar 

tidak terjadi penguapan yang menyebabkan semen menjadi 

lembab. 
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Berikut jenis-jenis semen yang dipergunakan pada proyekuini 

adalah : 

a) SemeniPortland Gresik jenis IP-Uiyang terlah ber-SNIi15-0302-

2004, jenis semen ini merupakanisemen pada campuran mortar 

daniacian plesteran dinding pada batuibata. 

b) Semeniputih ASTM-Ci150-00 merk TigaiRoda, jenis semen ini 

merupakan semen yang digunakan untuk finishing. 

 

Gambar 4.28 Semen 

 

Gambar 4.2iSemen Portland 
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4.1.3.3 BetoniReady Mix 

Pada proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam 

menggunakan beton ready mix untuk seluruh pekerjaan strukturalnya. 

Beton readyimix yang digunakanipada proyek ini di prosuksi oleh PT. 

Citra Beton. Pryek ini menggunakan beton ready mix dikarenakan 

beberapa keuntungan yaitu : 

a) Menjamin dalam kategori keresagaman mutu beton. 

b) Dalam pelaksanaan yang cenderung lebih efektif dan efisien. 

 

Gambari4.30 Beton readyimix 

 

4.1.3.4 Plywoodu 

Plywood dipergunakan untuk salah satu bahan sebagai bekisting 

pada proyek ini karena dapat menghasilkanupermukaan betoniyang 

halus. Plywooduyang dipergunakan merupakan sebuah kayuudengan 

beberapa lapis dengan permukaanuyang dilapisi dengan laminated 

plasticidengan ketebalan antara 16-22 mm. Pada proyek pembangunan 

Masjid Agung Kota Batam menggunakan supplier dari PT. Geosar 
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untuk material ini yang juga sekaligus meranggkap sebagai sub-

kontraktor pada pengerjaan bekisting. 

 

Gambar 4.31 Area pabrikasi Plywood (bekisting) 

 

 

Gambar 4.32 Plywood pada retaining wall 

 

4.1.3.5 KawatiBendrat 

Kawatibendrat memiliki fungsi sebagai suatu pengikat antaribaja 

tulangan agar dapat membentukistruktur yang diinginkan. Pada proyek 

ini menggunakan kawat bendrat dengan diameter 1umm dan untuk 

pemakaiannya digunakanutigamlapis kawat agar lebihukuat dalam 
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mengikat bajamtulangan. Kualitas kawat bendrat sangat berperan 

penting agar kawat tidak mudah putus dan baja tulangan saling terikat 

dengan kuat. 

 

Gambari4.33 Kawatibendrat 

 

4.1.3.6 AiriKerja 

Airukerja yangidigunakan pada proyek konstruksi harususesuai 

dengannnSNI 03-2847-2002 tentang TatauCara Perhitungan Struktur 

Betonuuntuk BangunannGedung. Dimana persyaratan mengenainair 

kerjaitercantum pada halamani15, yaitu: 

1) Airiyang digunakan untuk campuran betoniharus bersih steril dan 

terbebas dari bahan-bahan yang dapat merusak yang mengandung 

garam, oli, alkali, asam, garam,ibahan organic, 

2) Airipencampur yang digunakan utnuk betoniprategang dan pada 

betonmyang di dalamnya terdapat logammaluminium, yang 

termasuknair yang bebas dari terkandung dalamuagregat, tidak 

bolehmmmengandung ion-klorida pada jumlahmnyang 

membahayakan, 
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3) Airiyang tidak dapatidiminum tidakiboleh digunakanipada beton, 

kecualiiketentuan sebagaimana berikutiterpenuhi, 

a) Pemilihaniproporsi campurannbeton harus berdasarkan pada 

betoniyang memakai air dariisumber yang sama, 

b) Hasiliuji pada umur 7idan 28 hariipada kubus ujiimortar yang 

terbuat dari adukanudengan air yangutidak dapat diminum 

harusimempunyai kekuatan sedikitnya sama dengani90% dari 

kuat bendaiuji yang digunakan dengan adukaniair yang dapat 

diminum.mPerbandingan jika uji kekuatanmtersebut harus 

dilakukan padauadukan yang sama, dan terkecuali padauair 

campuran, yang dibuatidan diuji harus sesuai dengan “Metode 

ujiitekan untuk mortar semenihidrolis (Menggunan specimen 

dengan bentuk kubus dengan ukuran sisii±50 mm). 

Air kerja yang dipakai pada proyekiini adalah air ledeng atau air 

dari saluran langsung yang di kelola oleh PT. Adhi Tirta Batam. 

 

4.1.3.7 Pasir 

Pada proyek pembangunan Masjid Agung Kota Batam 

menggunakan pasir urug dan pasir pasang. Pasir ini digunakan karena 

merupakan pasir yang dikenal dengan kualitas yang baik, dan lokasi 

dari quarry atau pengantaran yang tidak jauh serta akses yang cukup 

mudah. Pasir merupakan salah satu  bahan konstruksi yang digunakan 

sebagai pencampuran beton readymmix, campuran lantai kerja, 

campuran morta serta campuraniuntuk pemadatan tanah. 
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Gambari4.34 Pasiriurug 

 

 

Gambar 4.35 Pasir pasang 

 

4.1.3.8 Bantak 

Bantak merupakan salah satu bahan konstruksi yang digunakan 

sebagai bahan bahan campuaran pembuatan beton serta juga dapat 

digunakan sebagai atau untuk pengurugan tanah. Bantak yang digunaka 

pada proyek ini adalah jenis batu seplit yang biasanya dicampuridengan 

menggunakan pasir untukupemadatan tanah diubawah lower-ground 
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agar mendapatkanukepadatan yang sangat optimal, misalnya pada 

penimbunan dan pemadatan lantai kerja 

 

Gambar 4.36 Batu seplit 

 

4.1.3.9i Calbond 

Calbond adalah bahanipengikat antara betonilama dan beton yang 

baru.iCalbond adalah cairan perekatiantara beton yang telah dicot (yang 

sudah mengeras dan mongering) denganiadukan betin yang nanti dicor 

(yang masih encer) kemudian.iCairan perekat ini memiliki warna putih 

pada umumnya ini dapat disebutijuga sebagai lem beton.iPada proyek 

ini calbond juga banyakidigunakan sebagai perekat padaisambungan 

cor dan sebagai campuran adukan yang digunakan untung grouting 

beton yang keropos. 
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Gambar 4.37 Calbond 

 

4.1.3.10 BahaniAdditive (Tambahan)i 

Bahan tambahaniyang digunakan sebagai campuranibeton pada 

proyekupembangunan Masjid Agung Kota Batam adalah berupa 

accelerating-admixture. Bahan ini memiliki fungsi unutk 

memendekkan pengaturan waktu atau settingutime pada beton. Saat 

dituangkaniadmixture ini memiliki suhu dengan udara yang dingin 

yang disebabkan karena terdapat bahan kimiaiyang terkandung yaitu 

Calcium-Cloridei(Kalsium-Klorida). 

Penggunaanibahan ini dapat membuat pencampuran betonicepat 

mengeras, menghindari korosi pada tulangan (reinforcement) serta 

meningkatkan dalam mengeringkan penyusutN (drying shrinhkage). 

Namun penggunaan kalsium klorida dengan jumlah yang berlebihan 

dapat menjadikan beton menjadi rusak dan hancur yang disebabkan 

oleh penurunan titik beku beton. Oleh karena itu, harus diadakannya 

perawatan (treatment) khusus yang salah satunya dapat berupa 

pengawasanidalam volume penggunaaniadmixture antara dalam upaya 



 
 

84 
 

  Universitas Internasional Batam 
Erlina Yusra, Analisa Pekerjaan Struktur Pelat Lantai pada Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, 2018 
UIB Repository ©2018 

penyimpanan maupun ketikausedang melakukan pencampuran pada 

beton.iVolume yang diizinkan pada penggunaan bahan ini yaitu kira-

kira lebih darii5% dari berat-semeni(cement-weight). Jika dilihat dari 

sisi bisnis penggunaan bahan ini terbilang ekonomis karenan dalam 

membangun suatu proyek yang bersifatikomersial serta dituntuticepat 

selesai. Kemudian, dari sisi teknis pengadaanibekisting yang terbatas 

dapat memengaruhi waktu pengerjaan proyek. Dengan menggunakan 

admixture tersenut, makaubekisting hingga terutama unutk bekisting 

samping hanya cukup terpasang selama ±12 jam saja setelah melakukan 

pengecoran dilaksanaan untuk bias dilepasmdan dapat digunakan 

kembali. 

Pada proyek ini admixture yang dimaksud diatas sudah 

dicampurkan langsung oleh subkontraktor (PT. Citra Beton) yang 

digunakan oleh pihak kontraktor (PT. Adhi Karya tbk). 

 

4.2 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 

4.2.1 TinjauaniUmum 

Perencanaanuyang sudah disusun konsultanuperencana dapat dibuat 

melalui proses pelaksanaanupekerjaan dilapangan. Pelaksanaanupekerjaan 

adalah tahapan yang sangan penting serta membutuhkan perencanaan, 

pengaturan sdan pengawasan pekerjaanuyang baik, dan sehinggaudapat 

memperoleh hasil yangibaik pula, tepat pada waktunya dan sesuaiidengan 

yang  direncanakanisebelumnya. 
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Tahapmpelaksanaan pengerjaan adalah tahap yangmmenentukan 

keberhasilan atau tidaknyaisuatu poyek tersebut, oleh karenaiitu maka perlu 

dipersiapkan dengan baik semua sesuatu yangiberhubungan dengan rencana 

kerja, teknisnpekerjaan dan tenaganpelaksana khusus atau tenagauahli 

professional yang dapatmmengatur pengerjaan denganmbaik dan dapat 

mengambil segala keputusan jika terdapat permasalahan-permasalahan 

maupun kendala yang nantinya di temui dilapangan. 

Dalam pelaksanaanifisik pada suatuiproyek bias saja akan ada masalah 

– masalahiyang tak terduga danitidak bias diatasiioleh hanya dengan satu 

pihak,iuntuk mengatasi hal tersebut perlu adanya rapat koordinasi agar dapat 

memecahkan serta menyelesaikan segala masalah tersebut bersama. Pada 

rapat koordinasi tersebut biasanya dihadiri oleh : 

1) Wakil pemilik proyek yang bersangkutan 

2) Konsultaniperencana 

3) Koordinatoridan rapa pelaksanaiproyek 

Hal-hal yang dibahas serta diselesaikan pada rapat koordinasi adalah : 

1) Kemajuanipekerjaan dilapangan 

2) Masalahiserta solusi yang terkait pelaksanaan dilapangan 

3) Realisasiipelaksanaan pengerjaan yang sesuai denganitime schedule 

4) Masalahiadministrasi serta kelengkapaniseluruh dukumen 

5) Sasaraniyang dicapai dalamijangka waktu yangitelah ditentukan 

Sebagai langkahiawal pada pelaksanaan,ikontraktor harus mempunyai 

dokumeniawal apda pelaksanaan,iseperti gambar-gambar detail, beritaiacara, 
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RKS serta dokumen yang lain. Selanjutnyaikontraktor membuat sebuah shop 

drawing yang digunakan untuk gambar detailupelaksanaan yang dibikin 

dengan berdasarkan gambariperencanaan dariikonsultan perencana serta as 

builtudrawing yang digunakan sebagai laporanuakhir gambar-gambar yang 

sesuaiudengan pelaksanaan, kemudian setelah adanyaupekerjaan tambah 

maupunipekerjaan kurang. 

Pada Bab inimakan menguraikan secara keseluruhan pelaksanaan 

pekerjaanuyang penulis diamati selamaumelaksanakan kerja praktek pada 

proyek pembangunan Masjid Agung Kota Batam di Batam. Pekerjaan yang 

penulis amati ini meliputiipekerjaan pada struktur atasi(upper structure)iyang 

berfokus pada pekerjaan plat pada lantai basement, plat lantai dasar, plat 

lantai 1 (satu) dan plat lantai 2 (dua), yang dimana pengerjaan atau proses 

atau metode yang digunakan plat pada lantai dasar adalah sama dengan plat 

pada lantai 1 (satu) dan 2 (dua). 

4.2.2 Pekerjaan Struktur Atas 

4.2.2.1 Pekerjaan Plat Lantai Basement 

Pekerjaan plat lantai basement dilaksanakan setelah pekerjaan 

pemancangan yang kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pilecap 

dan sloof. Pada pekerjaan plat lantai basement terdapat beberapa 

kegiatan yang antara lain penetuan as plat lantai, pengerukan dan atau 

penimbunan tanah area bakal plat lantai basement, pekerjaan lantai 

kerja, pembesian plat lantai basement, pengecoran plat lantai basement. 
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Table 4.1 Diagram alir pekerjaan plat lantai basement 

 

1. PenentuaniAs dan Elevasi PlatiLantai Basement 

Dalam penentuanmas dan elevasi platmlantai basement harus 

dilakukanusecara teliti dan cermat agar dapat menghasilkan as dan 

elevasi yangisama dalam pembuataniplat lantai basement dengan yang 

area lainnya. Penentuanuini dapat dilakukanudengan mengukur dari 

kolomiatau tiang atau dindingiyang telah di beri label atau marking. 

Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk 

menentukan as dan elevasi plat lantai basement yang diantaranya : 

1) Mengukurisetinggi ±u1,00 m dari dasarukolom atau tiang atau 

dinding yang telah diberi label atau marking tersebut, 

2) Kemudian juga bisa menggunakan waterpass,  

3) Dari label atau marking tersebut, diukurusesuai dengan tinggi 

yang diinginkanisebagai patokan elevasi dasaribekisting balok, 

Penentuan As dan  Elevasi Plat Lantai basement 

Pengecoran Lantai Kerja 

Penulangan Plat Lantai basement 

Pengecoran Plat Lantai basement 
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dariidasar kolom atau tiang atau dinding tersebut diukur setinggi 

ketinggiannya yang digunakan sebagai elevasi untuk platilantai 

basement. 

* % kemiringaniplat  =
���

�����
 ��100% 

Gambar 4.38 Kontrolikemiringan plat lantai basement 

 

2. Pengecoran Lantai Kerja 

Pengercoran lantai kerja pada lantai basement di lakukan setelah 

elevasi tanah untuk bakal lantai basement sudah settle. Lantai kerja 

mimiliki fungsi sebagai pelapis yang berupa beton dengan mutu yang 

lebih rendah dari mutu beton yang digunakan untuk play lantai 

basement agar plat lantai basement tidak secara langsung bersentuhan 

dengan tanah yang nantinya dapat menimbulkan penurunan elevasi. 

Pada proyek ini mutu yang digunakan untuk kebutuhan lantai kerja 

adalah mutu K-100. Dengan proses pengecorannya menggunakan 

bantuan backhoe atau excafator yang kemudian di ratakan sesuai 

dengan ketebalan yang dibutuhkan menggunakan tenaga manusia. 
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Gambar 4.39 Proses pengecoran lantai kerja pada plat lantai basement 

 

3. Penulangan Plat Lantai Basement 

Berikut tahapanipekerjaan pada pembesianiplatilantai basement : 

1) Mempersiapkan tulangan yang sesuai dengan shopudrawing, 

membawa tulangan tersebut ke lokasimplat lantai basement 

rencana.utulangan dapat dibawaudengan menggunakan tenaga 

manusia, kemudian diangkut dengan menggunakan perantara 

tower crane, mobileicrane dan atau dumptruck. Hal ini dilakukan 

tergantung lokasiikeberadaan plat lantai basement rencana. Untuk 

platilantai basement ground bisaimenggunakan tenagaimanusia 

dengan cara menaikkan ujungutulangan dan selanjutnyauakan 

ditarik olehusatu atau beberapa orang yanguberada diatasnya.  

Untuk penggunaan dumptruck disini digunakan untukimembawa 

tulangan keulokasi yang cukupujauh dari gudangubesi. Untuk 

proyekipembangunan Masjid Agung Kota Bata mini sendiri 

menggunakan tower crane untuk membawa tulangan atau 

rangkaian tulangan yang berada dari gudang menuju ke lokasi 
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rencana, penggunaan tower crane ini dikarenakan area 

pembangunan yang cukup luas, sehingga memutuskan untuk 

menggunakan tower crane sebagai alat angkut merupakan 

keputusan yang cukup bijak jika meninjau dari waktu dan tenaga 

kerjanya. 

2) Untukimenjaga jarak antaritulangan atas denganitulangan bawah, 

maka dapat diberi tulanganicakar ayam yang diletakkan diantara 

tulangan atasidan tulangan bawah. 

3) Kemudian untuk menghindari terjadinya tulangan yang 

menempel pada bekisting sehingga dapat menimbulkan 

hilangnya selimut pada beton, maka bisa menggunakan beton 

decking agar dapat menjaga jarak agar besi tidak menempel 

dengan bekisting. 

 

Gambar 4.40 Penggunaan tulangan cakar ayam 
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Gambar 4.41 Penggunaan beton decking 

4. Pengecoran PlatiLantai Basement 

Sebelum melakukan proses pengecoran,imaka perlu melakukan 

beberapa haliseperti berikut : 

1) Pemeriksaan area plat lantai basement 

Mengingat sangat pentingnya pemeriksaaniini, maka tidakiboleh 

ditunda-tunda sampai hampir mendekatimwaktu pengecoran. 

Pemeriksaan tersebutimeliputi : 

a) Kemungkinanmielevasi yang tidakmitepat, melakukan 

pengecekan dengan menggunakaniwaterpass, 

b) Kemungkinanutidak tegak lurusuterhadap bidang vertical 

ataupun horizontal, 

c) Kebersihan area lokasi rencana pengecoran, yang meliputi 

pembersihanupermukaan lantai kerja sertautulangan yang 

harus benar-benaridijaga. Untuk pembersihan kotoraniyang 

ringan dapat menggunakan compressor. Sedangkanuuntuk 

kotoran yangibersifat berat misalnya seperti potonganikawat 
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bendrat atauulogam lainnya bias menggunakanupotongan 

magnet dengan cara menggunakannya dengan didekatkan 

sehinggaimenempel dan mudah untuk diambil. 

d) Memeriksa jarak beton decking (± 1 m) 

 

Gambar 4.42 Pembersihan akhirisebelum pengecoran 

 

 

Gambar 4.3 Pembersihan akhir sebelum pengecoran 

menggukan compressor 

2) Pemeriksaanipenulangan 

Pekerjaanupenulangan harus telah siap dan telah diperiksa 

sebelummpelaksanaan pengecoran dilakukan. Pemeriksaan 
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pemasanganutulangan yang dimaksudkan adalah untuk dapat 

mengetahuiuukuran, ketepatanuletak tulangan dan juga jumlah 

tulanganiserta pengaitan antaritulangan sehingga akaniterbentuk 

konstruksi betoniyang nantinya sesuai denganispesifikasi yang 

telah direncanakan. 

Pemeriksaan iniiberkaitan dengan : 

a. Pemeriksaanijumlah dan ukuranitulangan utama, 

b. Pemeriksaanijumlah, jarak daniposisi sengkang, 

c. Pemeriksaanipengambungan antar tulangan, 

d. Pemeriksaanikekuatan kawat bandrat, 

e. Tulanganuharus terbebas dari kotoran serta karat dan juga 

bahan-bahan lainnya yangmdapat mengurangi daya rekat 

beton. 

Pelaksanaan pengecoraniplat lantai basement ini adalahiisebagai 

berikut : 

1) Sebelumumelakukan pengecoran antaraubeton lama dengan 

beton yang baru, maka perlu di berikan calbond  atau lem 

perekat pada beton lama terlebih dahuluuagar pengecoran 

dapatilebih lengket.  
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Gambar 4.44 Calbond di permukaanibeton lama 

2) Untukuupelaksanaan pengecoran platuulantai basement 

menggukan concreteupump yang dapat menyalurkanubeton 

ready mixidari truck mixer menuju ke lokasiipengecoran yang 

dapat menggunakan pipampengecoran yang disambung-

sambung dengan menggunakan lem.  

 

Gambar 4.45 Pengerjaan pengecoran dengan menggunakan 

concrete pump 

 

3)  Proses pengecoran dilakukanuselapis demi selapis hingga 

memenuhi tebal plat yang direncanakan. Apabila telah sampai 
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pada elevasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan pengecoran menggunkan concrete pump 

maka pengecoran dapat dilakukan dengan menggunakan 

bucket cor yang telag dilengkapi dengan selang trimie yang 

kemudian diangkat dengan menggunakan tower crane. Proses 

pengecoran dengan menggunakan trower crane pada proyek 

ini adalah untuk melakukan pengecoran pada kolom. 

Sedangkan untuk pengecoran seluruh plat lantai 

menggunakan concrete pump. 

4) Betonudipadatkan dengan menggunakan concreteuvibrator 

dengan tujuan agar dapat menghasilkan bentuk beton yang 

benar-benar padat atau masiv. Proses penggetaran ini 

mimiliki batas waktu sekitar kurang lebih 10 – 15 detik dan 

tidak boleh terlalu lama, karena jika terlalu lama melakukan 

getaran pada adukan beton akan menjadikan campuran 

tercebut terpisah Antara air semen dan agregat sehingga dapat 

menyebabkan penurunan mutu beton. Jika adukan beton 

sudah terlihat agak mengeluarkan air maka vibrator dapat 

dipindahkan ke titik yang lain.  
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Gambar 4.46 Proses penggetaran adukan beton dengan 

menggunakan vibrator  

5) Adukan kemudian diratakan dengan menggnuakan skop atau 

penggaruk atau cangkul. 

6) Setelah itu adukan dapat diratakan dengan menggunakan jidar 

(kayuuperata) dengan memiliki tinggiupeil yang telah di 

tentukan dan sesuai. Tinggi peilidicek dengan menggunakan 

waterpass atauujika sudah menggunakan batuan relat peil 

makaipermukaan lantai telah dapat dianggapirata. 

4.2.2.2 PekerjaaniPlat Lantai Dasar 

Pekerjaaniplat lantai dasar dilaksanakan setelahipekerjaan kolom 

yang kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan balok, dimana untuk 

pekerjaan plat lantai ini pekerjaannya bersamaan dengan pekerjaan 

balok. Pada pekerjaan plat lantai dasar terdapat beberapa kegiatan yang 

antara lain penetuan elevasi balokidan plat dasar, pembuatanibekisting 

balok, penulanganmbalok, pembuatanmbekisting platmlantai dasar, 
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penulangan platulantai dasar, pengecoranubalok dan platulantai dasar 

serta pelepasanibekisting baik balok maupun plat lantai dasar. 

Table 4.2 Diagram alir pekerjaan balok daniplat lantai dasar 

 

1. PenentuaniElevasi Plat Lantai Dasar 

Dalam penentuan elevasiiplat lantai dasar harus dilakukanisecara 

teliti dan cermat agar dapat menghasilkan elevasiuyang sama dalam 

pembuatanuplat lantai dasar dengan yang area lainnya. Penentuanuini 

dapat dilakukan denganimengukur dariikolom atau tiang atau dinding 

yang telah di beri label atau marking. 

Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk 

menentukan elevasi plat lantai dasar yang diantaranya : 

4) Mengukurusetinggi ± 1,00um dari dasarukolom atau tiang atau 

dinding yang telah diberi label atau marking tersebut, 

5) Kemudian juga bisa menggunakan waterpass,  

Penentuan ElevasiiBalok dan PlatiLantai dasar 

PembuataniBekisting Balok 

PenulanganiBalok 

Pembuatan BekistingiPlat Lantai Dasar 

PenulanganiPlat Lantai Dasar 

Pengecoran Balokidan Plat Lantai dasar 

PelepasaniBekisting 
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6) Dari label atau marking tercebut, diukuruusesuai dengan tinggi 

yangidiinginkan sebagai patokan elevasi dasaribekisting balok, 

7) Dariidasar kolom atau tiang atau dinding tersebut diukur setinggi 

ketinggiannya yang digunakan sebagai elevasi untuk platilantai 

dasar. 

* % kemiringaniplat  =
���

�����
 ��100% 

Gambar 4.47 Kontrol kemiringan plat lantai dasar 

2. PembuataniBekisting Balok 

Pelaksanaan pekerjaanibekisting pada balok dan plat lantai adalah 

sebagaiiberikut : 

1) MemasangiJack Base (JB)  

 

Gambar 4.48 PemasanganiJack Base (JB) 

a = Jarak Main Frame (MF) sudah ditentukan pada gambar kerja 
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b = Lebar Main Frame (MF) 

c = Tinggi Base Jack (BJ) sudah ditentukan pada gambar kerja  

(Max. 2/3 L)  

L = Panjang Base Jack (BJ) 

2) Memasang Jack Base (JB) 

3) MemasangiCross Brace (CB)  

 

Gambar 4.49 PemasanganiCross Brace (CB) 

a = Jarak Main Frame (MF) sudah ditentukan pada gambar kerja 

b = Lebar Main Frame (MF) 

c = Tinggi Base Jack (BJ) sudah ditentukan pada gambar kerja  

(Max. 2/3 L)  

L = Panjang Base Jack (BJ) 

 



 
 

100 
 

  Universitas Internasional Batam 
Erlina Yusra, Analisa Pekerjaan Struktur Pelat Lantai pada Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, 2018 
UIB Repository ©2018 

4) MemasangiU Head 

 

Gambar 4.50 PemasanganiU-Head 

d = Tinggi Cross Head Jack sudah ditentukan pada gambar kerja 

5) MemasangiGirder GT24 arahimemanjang 

6) Memasangibalok engkel 6/12i– 2 m (balokisuri-suri) 

 

Gambar 4.51 PemasanganiBalok suri-suri 
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e = Jarak balok engkel sesuai dengan gambar kerja 

7) MemasangiBottom Form 

 

 Gambar 4.52 PemasanganiBottom Form  

8) MemasangiSide Form 

 

Gambar 4.53 Pemasangan Bottom Form 



 
 

102 
 

  Universitas Internasional Batam 
Erlina Yusra, Analisa Pekerjaan Struktur Pelat Lantai pada Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, 2018 
UIB Repository ©2018 

f = Jarak kaso susuai dengan gambar kerja 

9) MemasangiBeam Clamp 

10) MemasangiStronger Beam 

 

Gambar 4.54 PemasanganiStronger Beam 

g = Jarak kaso susuai dengan gambar kerja 

11) MemasangiGirder GT24 arahimemanjang 

12) MemasanguGirder GT24 posisiumelintang diatas GirderuGT24 

arahimemanjang 

13) MemasangiPlywood (bekisting) 
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Gambar 4.55 PemasanganiPlywood 

h = Jarak Girder GT24 sesuai dengan gambar kerja 

 

Gambar 4.56 Potongan melintang bekisting balok dan plat 

lantai dasar 
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Gambar 4.57 Pemasangan scaffolding 

3. Penulangan Balok Beton Bertulang 

Pada proyek pembangunan Masjid Agung Kota Batam memiliki 

dimensi danupenulangan balok yang sangatubervariasi dan dapat 

dilihat pada gambarikerja. Pelaksanaanipenulangan balok dapat 

dilakukan dengan cara sebagaiiberikut : 

1. Pemasanganutulangan balok padauelevasi yang telah ditentukan 

dari pengkodean elevasimipada kolom. Serta dengan 

memperhitungkanitebal pada selimutibeton. 

2. Tulanganuatas dipasang denganumenjangkarkan sisi ujungnya 

pada tulangan kolom. Sedangkan sengkang dimasukkan ke dalam 

tulangan balok satu persatu yang kemudian diukur jarak pada 

setiap sengkang. 
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Gambari4.58 Penjangkaran tulanganibalok pada tulanganikolom 

3. Pemasanganmtulangan sengkangmyang telah diatur jaraknya 

dimanaijarak pada tumpuanilebih rapat dibandingkanijarak pada 

lapangan.iSengkang diikat denganikawat bendrat dengan ukuran 

3 – 5 mm. pemasangan beton deckingipada bagian bawahiserta 

samping yang digunakan untuk selimutibeton. 

 

Gambar 4.59 Pemasanganitulangan sengkang 
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4. Pembuatan BekistingiPlat Lantai Dasar 

Pada tahapan pembuatanubekisting plat lantaiuadalah sebagai 

berikut : 

1) Penyusunaniscaffolding sebagai penyanggaiterhadap lantai yang 

berada dibawahnya. Sebelum scaffoldingmdidirikan, buatlah 

dasaran (base)iyang cukupirata dan juga kokoh. Misalnya dengan 

menggunakanipapan dan atau kayu yang digunakan untuk tanah 

yangikurang rata dibawahnya. 

2) Kemudian setelah scaffoldinguberdiri, dilanjutkan denganukaso 

yang digunakan sebagai penyangga plywood-nya. 

 

Gambar 4.60 Susunan scaffoldingiuntuk plat lantai dasar 

3) Setelah semuaipenyangga telah terpasangidengan baik, kemudian 

dilanjutkan dengan pemasangan plywood yang digunakan sebagai 

tahapaniakhir bekisting. 

 

 



 
 

107 
 

  Universitas Internasional Batam 
Erlina Yusra, Analisa Pekerjaan Struktur Pelat Lantai pada Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, 2018 
UIB Repository ©2018 

5. Penulangan PlatiLantai Dasar 

Berikut tahapanipekerjaan pada pembesianiplat lantai dasar : 

4) Mempersiapkan tulangan yang sesuai dengan shop drawing, 

membawa tulangan tersebut ke lokasiiplat lantai dasar rencana. 

tulanganudapat dibawa dengan menggunakan tenagaumanusia, 

kemudian diangkut dengan menggunakan perantara tower crane, 

mobileicrane dan atau dumptruck. Hal ini dilakukan tergantung 

lokasiukeberadaan plat lantai dasar rencana.uUntuk plat lantai 

dasar ground bias menggunakanutenaga manusi dengan cara 

menaikkan ujung tulangan dan selanjutnya akan ditarik oleh satu 

atau beberapa orang yanguberada diatasnya. Untuk play lantai 

dasar upper ground yang berada di atas menggunakanibantuan 

mobilemcrane dan atau towermcrane yang berfungsi untuk 

menaikkanmtulangan tersebut ke lokasi, kemudian untuk 

penggunaan dumptruck disini digunakan untuk membawa 

tulanganuke lokasi yangucukup jauh dariugudang besi.uUntuk 

proyek pembangunan Masjid Agung Kota Bata mini sendiri 

menggunakan tower crane untuk membawa tulangan atau 

rangkaian tulangan yang beradi dari gudang menuju ke lokasi 

rencana, penggunaan tower crane ini dikarenakan area 

pembangunan yang cukup luas, sehingga memutuskan untuk 

menggunakan tower crane sebagai alat angkut merupakan 

keputusan yang cukup bijak jika meninjau dari waktu dan tenaga 

kerjanya. 
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5) Untukimenjaga jarak antaritulangan atas denganitulangan bawah, 

makaidapat diberi tulanganicakar ayam yang diletakkan diantara 

tulanganiatas dan tulanganibawah. 

6) Kemudian untuk menghindari terjadinya tulangan yang 

menempel pada bekisting sehingga dapat menimbulkan 

hilangnya selimut pada beton, maka bias menggunakan beton 

decking agar dapat menjaga jarak agar besi tidak menempel 

dengan bekisting. 

 

Gambar 4.61 Penggunaan tulangan cakar ayam 
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Gambar 4.62 Penggunaan betonidecking 

6. PengecoraniBalok dan PlatiLantai Dasar 

Sebelum melakukan proses pengecoran,imaka perlu melakukan 

beberapa haliseperti berikut : 

3) Pemeriksaan bekisting 

Kondisi dan juga posisi bekisting harusidicek lagi apakahisudah 

sesuai denganiyang telah direncanakan. Bekistingiharus lurus dan 

sesuai denganuas nya, tegakudan juga tidakubocor. Kemudia 

bekisting jugaiharus kuat, terpasangidengan sangat kokoh agar 

tidak mudah bergeser yang diakibatkan oleh getaran ataupun 

tekanan oleh adukan betoniselama prosesipengecoran. 

Mengingan sangan pentingnya pemeriksaaniini, maka tidak boleh 

ditunda-tunda hingga hamper mendekati waktumpengecoran. 

Pemiriksaan tersebut meliputi : 

e) Ukuranibekisting (lebar danitinggi) 

f) Kemungkinanmielevasi yang tidakmitepat, melakukan 

pengecekan dengan menggunakaniwaterpass 
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g) Kemungkinan tidakutegak lurus terhadapubidang vertical 

ataupun horizontal 

h) Kebersihan area lokasi rencana pengecoran, yang meliputi 

pembersihan permukaan bekisting serta tulangan yang harus 

benar-benar dijaga. Untuk pembersihan kotoran yang ringan 

dapat menggunakan compressor. Sedangkan untuk kotoran 

yang bersifat berat misalnya seperti potongan kawat bendrat 

atau logam lainnya bias menggunakan potongan magnet yang 

cara menggunakannya dengan didekatkan sehingga 

menempel dan mudah untuk diambil. 

i) Melakukan pemeriksaanisambungan pada bekisting 

j) Melakukan pemeriksaan perkuatanibekisting 

k) Memeriksa jarak beton deckingi(± 1 m) 

 

 

Gambar 4.63 Pembersihan akhirisebelum pengecoran 
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Gambar 4.64 Pembersihan akhirisebelum pengecoran 

menggukan compressor 

4) Pemeriksaanipenulangan 

Pekerjaan penulanganuharus sudah selesaiudan sudah diperiksa 

sebelumuupelaksanaan pengecoran dilakukan. Pemeriksaan 

pemasanganutulangan yang dimaksudkan adalah untuk dapat 

mengetahuiuukuran, ketepatanuletak tulangan dan juga jumlah 

tulangan sertaipengaitan antar tulanganisehingga akan terbentuk 

konstruksiubeton yang nantinya sesuaiudengan spesifikasi yang 

telah direncanakan. 

Pemeriksaan iniiberkaitan dengan : 

f. Pemeriksaanijumlah dan ukuranitulangan utama, 

g. Pemeriksaanijumlah, jarak daniposisi sengkang, 

h. Pemeriksaanipengambungan antar tulangan, 

i. Pemeriksaanikekuatan kawat bandrat, 

j. Tulanganuharus terbebas dariukotoran serta karat dan juga 

bahan-bahan lainnya yangmdapat mengurangi daya rekat 

beton. 
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Pelaksanaan pengecoranubalok dan platulantai dasar ini adalah 

sebagaiiberikut : 

7) Sebelum melakukan pengecoran antara balok baru danibeton 

lama dengan beton yang baru, maka perlu di berikan calbond 

Ilem perekat pada beton lama terlebih dahulu agar pengecoran 

dapat lebih lengket.  

 

Gambar 4.65 Calbond di permukaanibeton lama 

8) Untuk pelaksanaanmpengecoran balok dan platmlantai 

menggukan concrete pump yang dapat menyalurkan beton 

ready mix dari truck mixer menuju ke lokasi pengecoran yang 

dapat menggunakan pipa pengecoran yang disambung-

sambung dengan menggunakan lem.  
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Gambar 4.66 pengerjaan pengecoran dengan menggunaka 

concrete pump 

9)  Proses pengecoran dilakukanuselapis demi selapis hingga 

memenuhi tebal plat yang direncanakan. Apabila telah sampai 

pada elevasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan pengecoran menggunkan concrete pump 

maka pengecoran dapat dilakukan dengan menggunakan 

bucket cor yang telag dilengkapi dengan selang trimie yang 

kemudian diangkat dengan menggunakan tower crane. Proses 

pengecoran dengan menggunakan trower crane pada proyek 

ini adalah untuk melakukan pengecoran pada kolom. 

Sedangkan untuk pengecoran seluruh plat lantai 

menggunakan concrete pump. 

10) Beton dipadatkanudengan menggunakan concreteuvibrator 

dengan tujuan agar dapat menghasilkan bentuk beton yang 

benar-benar padat atau masiv. Proses penggetaran ini 

mimiliki batas waktu sekitar kurang lebih 10 – 15 detik dan 

tidak boleh terlalu lama, karena jika terlalu lama melakukan 
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getaran pada adukan beton akan menjadikan campuran 

tercebut terpisah Antara air semen dan agregat sehingga dapat 

menyebabkan penurunan mutu beton. Jika adukan beton 

sudah terlihat agak mengeluarkan air maka vibrator dapat 

dipindahkan ke titik yang lain. 

 

Gambar 4.67 Proses penggetaran adukan beton dengan 

menggunakan vibrator 

11) Adukan kemudian diratakan dengan menggnuakan skop atau 

penggaruk atau cangkul. 

12) Setelah ituiadukan dapat diratakanidengan menggnakan jidar 

(kayuuperata) dengan memiliki tinggiupeil yang telah di 

tentukan dan sesuai. Tinggi peilidicek dengan menggunakan 

waterpass atauujika sudah menggunakan batuan relat peil 

makaipermukaan lantai sudahidapat dianggapirata. 

 

7. PelepasaniBekisting 

Pelepasan bekistingubalok dan platulantai pada proyek ini 

dilakukan setelah ± 7 hari jika diatasnya tidak ada pekerjaan yang 
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menumpu padaustruktur balok dan platutersebut. Pelepasan 

dimulaiudengan mengendurkan jackubase ataupun U-headujack 

yang berada pada susunaniscaffolding penyangga bekistingibalok 

dan kolom.iKemudian setelah itu dilanjutkanidengan melepaskan 

balok kaso dan terakhir dengan pelepasa plywood yang menempel 

pada beton.iPelepasan bekisting tersebut biasanyaimenggunakan 

alat bantuan linggis agar dapat memudahkan pengerjaannya. 

 

 

 


