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KATA PENGANTAR

Modul dengan judul “Praktek Beton” merupakan bahan ajar yang digunakan
sebagai panduan praktek Mahasiswa Program Studi Diploma IV Teknik Konstruksi
Jalan dan Jembatan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado untuk
membentuk salah satu bagian dari kompetensi melaksanakan dasar-dasar
pekerjaan konstruksi bangunan.

Modul ini membahas secara sederhana sambungan batang tulangan besi,
pembuatan bekisting balok dan kolom, membuat beton tahu dan pelat kebun serta
merangkai tulangan pondasi telapak dan kolom. Modul ini terkait dengan modul
lain yang membahas acuan perancah balok dan kolom.

Dengan modul ini mahasiswa dapat melaksanakan praktek tanpa harus banyak
dibantu oleh instruktur



A. Deskripsi 
Modul ini akan membahas tentang merencanakan, membuat 

dan mengaplikasikan beton maupun tulangannya.

B. Kompetensi yang dikembangkan

1) Mengetahui tahap-tahap pekerjaan beton bertulang, yaitu pekerjaan bekesting, pekerjaan penulangan, pekerjaan
pencampuran bahan adukan, pekerjaan pengecoran dan pemadatan serta pekerjaan pembongkaran bekesting

2) Mengetahui cara memotong tulangan serta pelaksanaan pembengkokan tulangan sesuai dengan toleransi
pembengkokan yang disyaratkan

3) Mengetahui cara merangkai tulangan
4) Mengetahui pembuatan bekesting / mal
5) Mengetahui pelaksanaan pengadukan campuran baik dengan manual atau masinal
6) Mengetahui instruksi sebelum dilakukannya pengecoran beton segar serta mengetahui pelaksanaan pengecoran

yang benar
7) Mengetahui cara pemadatan beton yang benar dengan menggunakan alat manual ataupun alat penggetar dengan

benar, sehingga hal-hal yang dapat merugikan dari hasil beton padat semaksimal mungkin dapat dihindarkan
8) Mengetahui cara pembongkaran bekesting dan waktu minimal pembongkaran, serta struktur-struktur bangunan

apa saja yang lebih didahulukan dalam pembongkaran tersebut
9) Mengetahui cara perawatan beton keras/ beton jadi



C. Waktu
Praktek kerja batu dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja

pada semester yang berjalan

D. Petunjuk Penggunaan Modul

1) Sebelum melaksanakan praktek bacalah dan perhatikan gambar kerja
2) Menghitung kebutuhan bahan-bahan yang akan digunakan dan sesuai

menggunakan sesuai dengan keperluannya
3) Siapkan segala sesuatunya, seperti pakaian kerja, bahan dan alat-alat

sebelum praktek dimulai
4) Bekerjalah dengan hati-hati dan teliti, sehingga dapat dihasilkan pekerjaan

yang memuaskan



E. Tujuan Akhir

Setelah mengikuti seluruh kegiatan belajar diharapkan mahasiswa dapat :

1) Mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan beton

2) Menganalisa kebutuhan bahan sesuai dengan volume bangunan

3) Mengetahui peralatan sesuai dengan fungsinya

4) Mengetahui teknik pelaksanaan pekerjaan beton dengan benar

5) Mengatasi permasalahan yang ditemui di lapangan



A. Teori Dasar Praktek Beton
Beton adalah material yang kuat dalam kondisi tekan, tetapi lemah dalam kondisitarik, 

kuat tariknya bervariasi dari 8 sampai 14 persen dari kuat tekannnya.

Karena rendahnya kapasitas tarik tersebut, maka retak lentur terjadi
pada taraf pembebanan yang masih rendah. Untuk mengurangi atau
mencegah berkembangnya retak tersebut, maka dipasang tulangan

Beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan
semen, agregat kasar dan halus, air dan bahan tambah (admixture)



1) Karakteristik Beton yang Baik

 Kepadatan; Sepadat mungkin terisi oleh agregat dan pasta semen

 Kekuatan; Beton harus mempunyai kekuatan dan daya tahan internal

 Faktor Air Semen; Faktor air harus terkontrol sehingga memenuhi

persyaratan kekuatan beton yangdirencanakan

 Tekstur; Permukaan beton harus mempunyai kerapatan dan kekerasan

tekstur yang tahansegala cuaca



2) Bahan Pembentuk Beton

a) Portland Cement

b) Agregat Kasar dan
Agregat Halus

c) Air

d) Tulangan (Rebar)

e) Bahan Tambah.



a) Portland Cement

Portland Cement (PC) atau semen adalah bahan yang bertindak sebagai
bahan pengikat agregat, jika dicampur dengan air semen menjadi pasta.
Dengan proses waktu dan panas, reaksi kimia akibat campuran air dan
semen menghasilkan sifat perkerasan pasta semen.

Menurut SII 0031-81 semen portland dibagi menjadi lima jenis, sebagai berikut :

 Jenis I : Semen untuk penggunaan umum, tidak memerlukan

persyaratan khusus.

 Jenis II : Semen untuk beton tahan sulfat dan mempunyai panas

hidrasi sedang.

 Jenis III : Semen untuk beton dengan kekuatan awal tinggi (cepat mengeras).

 Jenis IV : Semen untuk beton yang memerlukan panas hidrasi rendah.

 Jenis V : Semen untuk beton yang sangat tahan terhadap sulfat.



b) Agregat Kasar dan
Agregat Halus

Agregat kasar yang digunakan dalam SCC dibatasi kurang lebih 
hanya 50% dari total volume beton

Jumlah agregat halus dalam mortar dibatasi kurang lebih 40% 
dari total volume mortar

Selain dari segi jumlah, ukuran dari agregat kasar juga harus
dibatasi. Batasan untuk ukuran agregat kasar adalah maksimum
20 mm. Hal ini dilakukan untuk menghindari segregasi pada
saat aliran beton melewati struktur dengan tulangan yang rapat



c) Air

Air merupakan bahan yang diperlukan untuk proses reaksi kimia,
dengan semen untuk pembentukan pasta semen. Air juga digunakan
untuk pelumas antara butiran dalam agregat agar mudah dikerjakan
dan dipadatkan.

Air yang dipergunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Tidak mengandung lumpur dan benda melayang lainnya yang lebih dari 2 gram perliter.

2) Tidak mengandung garam atau asam yang dapat merusak beton, zat organik dan

sebaginya lebih dari 15 gram per liter.

3) Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 1 gram per liter.

4) Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter.



d) Tulangan (Rebar)
Besi tulangan pada umumnya terbagi dua jenis,

yaitu besi tulangan polos dan ulir/sirip (deformed).

Besi tulangan polos harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

Besi tulangan ulir/sirip (deform) 
harus memenuhi ketentuan :



e) Bahan Tambah.
Bahan tambah adalah selain bahan-bahan pembentuk beton
(semen, air dan agregat) yang digunakan untuk memperbaiki dan
menambah sifat beton sesuai dengan sifat beton.

Bahan tambah yang digunakan dalam beton yaitu :

a. Bahan Tambah Kimia (Chemical Admixture)
Chemical Admixture adalah bahan tambahan cairan kimia yang
ditambahkan untuk mengendalikan waktu pengerasan, mempercepat
atau memperlambat, mereduksi kebutuhan air dan menambah
kemudahan pengerjaan beton.

b. Bahan Tambah Mineral (additive) 

Additive yaitu bahan tambahan merupakan padat yang dihaluskan yang
ditambahkan untuk memperbaiki sifat beton agar beton mudah dikerjakan
dan kekuatannya serta keawetannya meningkat.



3) Pekerjaan Tulangan Baja

a. Pemotongan

b. Kait

c. Diameter Bengkokan
Minimum

d. Mengikat baja/
tulangan beton

e. Pemasangan tulangan

f. Sambungan tulangan



a. Pemotongan

Pemotongan baja beton dengan garis tengah kecil biasanya digunakan gunting
baja beton dengan tangan, sedangkan untuk garis tengah lebih besar
digunakan mesin gunting yang digerakkan dengan tangan. Untuk pemotongan
baja beton dengan jumlah besar lebih ekonomis bila dikerjakan dengan mesin
gunting yang digerakkan dengan motor.

Pemotongan baja tulangan dengan garis tengah besar tetapi dengan jumlah sedikit
sering menggunakan alat pemotong gergaji besi tangan. Pemotongan baja
tulangan harus sesuai dengan panjang yang telah ditentukan, kemudian batang
tersebut harus dibengkokkan menurut bentuk dan ukuran pada daftar bengkok.



b. Kait

Kait Standar

Kait Pengikat dan Sengkang



c. Diameter Bengkokan
Minimum

Diameter untuk bengkokan minimum tulangan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

 Diameter bengkokan yang diukur pada bagian dalam batang tulangan tidak boleh kurang dari
nilai dalam Tabel 2. Ketentuan ini tidak berlaku untuk sengkang dan sengkang ikat dengan
ukuran D-10 hingga D-16.

 Diameter dalam dari bengkokan untuk
sengkang dan sengkang ikat tidak boleh kurang
dari 4db untuk batang D-16 dan yang lebih
kecil. Untuk batang yang lebih besar daripada
D-16, diameter bengkokan harus memenuhi
Tabel di samping.

 Diameter dalam untuk bengkokan jaring kawat baja las (polos atau ulir) yang digunakan untuk
sengkang dan sengkang ikat tidak boleh kurang dari 4db untuk kawat ulir yang lebih besar dari
D-7 dan 2db untuk kawat lainnya. 



d. Mengikat baja/
tulangan beton

Mengikat baja/tulangan sehingga mereka tetap berada pada posisi
masing-masing yang benar sangat penting untuk mencapai kekuatan
yang diinginkan dari suatu struktur beton.

Pilih ikatan yang sesuai dengan jenis rebar yang akan digunakan. Untuk
ikatan kantung (ikatan kancing). Untuk papan lempengan beton biasa,
Jika interaksi beton cor-an dengan rebar adalah kecil atau minim, dan
tidak akan mungkin terjadinya pergerakan, maka gunakanlah ikatan
yang sederhana, lilitan tunggal kawat beton disetiap titik temu rebar,
ikatlah lilitan tersebut erat-erat dengan cara memutarnya itu sudah
lebih dari cukup. Ikatan ini lebih dikenal dengan sebutan ikatan kancing,
bisa dilakukan dengan mesin atau dengan cara manual. Ikatan kancing
dapat mudah dilakukan dengan menggunakan tang 9 inch. Untuk
aplikasi lain di mana kekuatan beton coran dapat merusak titik temu
rebar, atau menginginkan rebar lebih kuat agar bisa menahan tekanan
dari coran sehingga rebar tidak lepas dari konfigurasi struktur beton.



e. Pemasangan tulangan
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan

besi tulangan adalah sebagai berikut :

 Besi harus bersih (dari kotoran , minyak).

 Peletakan tulangan pembesian harus diatur sehingga ada ruang tersedia untuk proses

pemadatan beton

 Jika ada besi yang perlu disambung maka harus ada overlapping yang sesuai perhitungan

atau spesifikasi teknis.

 Suatu ketika mungkin perlu merakit tulangan dahulu di luar bekisting baru kemudian

meletakan sesuai posisinya.

 Flow proses penyimpanan hingga pemasangan harus direncanakan paling efektif dan

efisien.



f. Sambungan tulangan
Penyambungan antara batang tulangan satu dan berikutnya
sebaiknya diupayakan tidak dalam satu garis yang sama
sehingga perlemahan tidak terjadi pada satu garis.

Untuk balok, penyambungan tulangan longitudinal bawah dilakukan didekat daerah kolom
penyangga, sedangkan untuk tulangan longitudinal atas dilakukan di tengah bentang balok.

Untuk penyambungan kolom penyangga, sebaiknya dilakukan di tengah bentang kolom, bukan di
daerah dekat pelat lantai, karena di tengah bentang momen yang terjadi biasanya relatif kecil.

Panjang sambungan pun harus diperhatikan, sehingga gaya tarik yang terjadi dapat di transfer
dengan baik ke tulangan berikutnya. Sambungan diikat dengan kawat bendrad sedemikan rupa
sehingga tidak lepas sewaktu dilakukan pengecoran.

Panjang sambungan sebenarnya diatur dalam Standar Nasional Indonesia SNI untuk beton. Untuk
keperluan praktis, biasanya diambil panjang penyaluran/sambungan/overlap sebesar 40 x
diameter untuk tulangan ulir dengan mutu baja 400 MPa



4) Pengerjaan Beton

a. Persiapan

b. Pencampuran

c. Pengangkutan Beton

d. Penuangan Adukan

e. Pemadatan Beton

f. Pekerjaan Akhir (Finishing)

g. Perawatan beton (Curing)



a. Persiapan

Pada kasus-kasus tertentu, persiapan lebih detail harus dilakukan.
Untuk pengerjaan beton pre-stressing misalnya, persiapan akan bahan
kimia untuk perekat antara lapisan beton baru dengan beton lama atau
untuk memperbaiki bagian-bagian keropos akibat kurangnya
pemadatan atau karena terjadinya segregasi harus dilakukan.

Sebelum penuangan beton dilaksanakan, hal-hal berikut ini harus terlebih dahulu harus diperhatikan.
 Semua peralatan untuk pengadukan dan pengangkutan beton harus bersih.
 Ruang yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran-kotoran yang mengganggu.
 Untuk memudahkan pembukaan acuan, permukaan dalam acuan boleh dilapisi lapisan minyak

mineral.
 Pasangan dinding bata yang berhubungan langsung dengan beton harus dibasahi air sampai

jenuh.
 Tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak

beton atau mengurangi lekatan antara beton dengan tulangan.
 Air yang terdapat pada ruang yang akan diisi beton harus dibuang, kecuali apabila penuangan

dilakukan dengan tremi atau telah seijin pengawas ahli,
 Semua kotoran, serpihan beton dan material lain yang menempel pada permukaan beton yang

telah mengeras harus dibuang sebelum beton yang baru dituangkan pada permukaan beton yang
telah mengeras tersebut.



b. Pencampuran

Setelah didapatkan komposisi untuk kuat tekan tertentu, maka proses
selanjutnya adalah pencampuran. Komposisinya disesuaikan dengan
kapasitas alat aduk. Pengadukan dilakukan sampai didapatkan sifat
yang plastis dalam campuran beton segar, seperti warna adukan
merata, kelecakan yang cukup, dan tampak homogen.

Metode pengadukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

Pengadukan 
Manual

Untuk skala yang sangat kecil, beton boleh dicampur dengan menggunakan sekop. Harus
dilakukan di tempat yang datar dan bersih (maksudnya bebas dari ranting, daun, sampah, dan
material pengganggu lainnya). Kerikil, pasir, dan semen diaduk/dicampur dulu, kemudian
dibuat seperti gundukan, dan di puncaknya digali dibuat seperti danau untuk menampung air.
Jika adukan dicampur di wadah yang sisi-sisinya tertutup sehingga air bisa dibendung,
langsung saja tuang air ke wadah tersebut.

Pengadukan
dengan
Mesin

Jika ditinjau dari sisi ekonomi, penggunaan mesin aduk untuk pengerjaan beton yang besar
justru akan menurunkan biaya (cost). Campuran beton yang dihasilkan pun biasanya akan
bersifat lebih homogen dan plastis. Mesin pengaduk harus diputar sesuai dengan kecepatan
yang direkomendasikan oleh pabrik pembuatnya. Setelah pencampuran seluruh bahan dalam
batching, harus dilakukan pengadukan kembali minimal selama 1,5 menit, kecuali bila dapat
dibuktikan bahwa pengadukan yang lebih pendek mampu memberikan hasil yang
memuaskan dan memenuhi pengujian keseragaman pengadukan yang ditetapkan



c. Pengangkutan Beton

Pengangkutan beton dari tempat pengadukan hingga ke tempat
penyimpanan akhir (sebelum dituang) harus dilakukan sedemikian
rupa untuk mencegah terjadinya pemisahan dari bahan yang telah
dicampur dan tanpa hambatan yang dapat mengakibatkan hilangnya
plastisitas beton antara pengangkutan yang berurutan.

Untuk beton ready-mix, takaran yang sudah diukur di batch plant, kemudian

dicampur dan dimasukkan ke dalam truk. Selama perjalanan drum beton tersebut

terus diputar agar beton tidak mengalami setting di dalam drum. Kadang di dalam

perjalanan, bisa jadi karena lama di jalan, cuaca panas, atau kelamaan diputar,

temperatur di dalam drum meningkat sehingga air menguap. Kondisi ini kadang

“diakali” dengan memasukkan bongkahan es balok yang besar ke dalam drum,

sehingga kadar air bisa tetap dipertahankan.



d. Penuangan Adukan
Untuk menghindari terjadinya segregasi dan bleeding, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penuangan beton.

Hal yang perlu diperhatikan :

1. Campuran yang akan dituangkan harus ditempatkan sedekat mungkin dengan cetakan akhir
2. Pembetonan harus dilaksanakan dengan kecepatan penuangan yang diatur sedemikian rupa.
3. Campuran beton yang mengeras atau yang telah terkotori oleh material asing tidak boleh

dituang ke dalam struktur.
4. Campuran beton yang setengah mengeras atau telah mengalami penambahan air tidak boleh

dituangkan
5. Setelah penuangan campuran beton dimulai, pelaksanaan harus dilakukan tanpa henti hingga

diselesaikan penuangan suatu panel atau penampang
6. Permukaan atas dari acuan yang diangkat secara vertikal pada umumnya harus terisi rata

dengan campuran beton.
7. Beton yang dituangkan harus dipadatkan dengan alat yang tepat secara sempurna dan harus

diusahakan secara maksimal agar dapat mengisi semua rongga beton.



d. Penuangan Adukan

Penuangan yang tertunda
Batas penundaan yang masih dapat ditoleransi adalah sesuai dengan
lamanya waktu pengikatan beton. Lamanya waktu pengikatan awal
beton selama 2 jam dan pengikatan akhir selama 4 jam.

Penuangan Dalam Air

Untuk penuangan beton atau pengecoran dalam air, dapat
ditambahkan sekitar 10% semen untuk menghindari kehilangan
pada saat penuangan. Penuangan ini dapat dilakukan dengan alat-
alat bantu

Penuangan Beton
dengan Pemompaan

Penuangan beton atau pengecoran dengan pemompaan melalui
pipa-pipa sangat menguntungkan apabila cara lainnya tidak bisa
dilakukan.



e. Pemadatan Beton
Pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang

Kebutuhan akan alat pemadat disesuaikan dengan kapasitas pengecoran dan

tingkat kesulitan pengerjaan. Pemadatan dilakukan sebelum terjadinya initial

setting time pada beton. Dalam praktik di lapangan, pengindikasian initial setting

dilakukan dengan cara menusuk beton tersebut dengan tongkat tanpa kekuatan.

Jika masih dapat ditusuk sedalam 10 cm, berarti setting time belum tercapai.

Pemadatan dimaksudkan untuk menghilangkan rongga-rongga
udara yang terdapat dalam beton segar.



f. Pekerjaan Akhir
(Finishing)

Pekerjaan finishing dimaksudkan untuk memadatkan sebuah

permukaan beton yang rata dan mulus.

Pekerjaan ini biasanya dilakukan pada saat beton belum mencapai

final setting, karena pada masa ini beton masih dapat dibentuk. Alat

yang digunakan biasanya ruskam, jidar dan alat-alat perata lainnya.



g. Perawatan Beton
(Curing)

Perawatan ini dilakukan setelah beton mencapai final setting,
artinya beton telah mengeras. Perawatan ini dilakukan, agar
proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan.

Perawatan dilakukan minimal selama 7 (tujuh) hari dan beton berkekuatan awal tinggi minimal
selama 3 (tiga) hari serta harus dipertahankan dalam kondisi lembab, kecuali dilakukan dengan
perawatan yang dipercepat.

Perawatan yang dipercepat
Perawatan dengan uap bertekanan tinggi, uap bertekanan atmosferik, pemanasan dan
pelembaban atau proses lain yang dapat diterima, boleh digunakan untuk mencapai kekuatan
tekan dan mengurangi waktu perawatan. Perawatan ini harus mampu menghasilkan kekuatan
tekan sesuai dengan rencana, dan prosesnya harus mampu menghasilkan beton yang tegar.

Macam Perawatan
Perawatan beton ini dapat dilakukan dengan pembasahan atau penguapan (steam) serta
dengan menggunakan membran. Pemilihan cara mana yang digunakan semata-mata
mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan.



5) Keuntungan dan Kerugian Beton

Keuntungan dari beton Kerugian dari beton

1. Mudah dicetak.

2. Ekonomis

3. Awet dan tahan lama

4. Tahan api

5. Energi effisien

6. Dapat dicor ditempat

7. Bentuknya indah

1. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah

2. Beton segar mengerut pada saat

pengeringan dan beton keras mengembang

jika basah

3. Beton sulit untuk kedap air secara sempurna



JOB SHEET 1
PEMBUATAN BETON TAHU (DECKING)



A. Tujuan

Setelah melakukan praktek ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
1. Menyebutkan fungsi beton tahu serta dimensinya. 
2. Menentukan peralatan yang dibutuhkan.
3. Menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan.
4. Melaksanakan pembuatan beton tahu sesuai prosedur yang benar.

B. Keselamatan Kerja

1. Menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
2. Menggunakan sarung tangan saat bekerja.
3. Memfokuskan diri dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak banyak bersenda gurau.
4. Menempatkan alat dan bahan ditempat yang mudah dijangkau serta tidak

menghalang orang yang ada disekitarnya.



C. PeralatanYang Digunakan

1. Sekop

2. Meteran

3. Pemadat adukan

4. Palu

5. Paku

6. Sendok spesi

7. Gelas ukur kapasitas 1 liter

8. Gunting kawat

9. Tang

10. Ember

D. BahanYang Digunakan

1. Semen

2. Pasir

3. Air

4. Plastik/kertas semen

5. Kawat bendrat panjang 15 cm

6. Papan untuk membuat mal



E. Langkah Kerja

4. Letakkan bekisting di atas kertas semen atau plastik.
5. Siapkan kawat pengikat tulangan dengan ukuran 15 cm. 
6. Lakukan pengayakan pasir.
7. Campuran 1:2 (1 bagian semen dan 2 bagian pasir hingga homogen).
8. Tuangkan semen, pasir dan air dengan perhitungan volume beton tahu (deking).
9. Beton deking yang akan dibuat mempunyai ukuran penampang 5 x 5 cm.
10. Ratakan permukaan beton dengan sendok semen.
11. Biarkan hingga genangan air tidak tampak di atas permukaan adukan.
12. Bentuklah menjadi potongan-potongan 5 x 5 cm, berdasarkan tanda yang sudah

diberikan sebelumnya.
13. Masukan kawat bendrat yang telah dilipat dua ke dalam adukan ¾ bagian tebal.
14. Biarkan adukan mengeras (± 1hari), setelah itu buka bekisting secara perlahan. 

Pisahkan beton satu per satu.

1. Siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan.
2. Buat bekisting ukuran 50 x 50 x 3 cm menggunakan papan/kayu.
3. Periksakan ukuran bekisting dan beri tanda pada bekisting, sesuai

dengan ukuran beton decking.



F. Perhitungan Kebutuhan Bahan
Cara menghitung kebutuhan bahan untuk beton tahu 
(decking) :

Diketahui :
Panjang = 50 cm
Lebar = 50 cm
Tebal = 3 cm
FAS (faktor air semen) = 0,5
Faktor gembur = 1,75

Penyelesaian :
Volume acuan : P x L x T

: 50 cm x 50 cm x 3 cm 
= 7500 cm3 = 7,5 liter

Maka, volume acuan x faktor gembur
7,5 liter x 1,75 = 13,125 liter

Perbandingan yang digunakan = 1 : 2

Volume bahan :
Semen= 1/3 x 13,125 liter = 4,375 liter
Pasir = 2/3 x 13,125 liter = 8,75 liter
Air    = FAS x volume semen

0,5 x 4,375 = 2,1875 liter



JOB SHEET 2
PEMBUATAN  PELAT  KEBUN



A. Tujuan

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan dapat: 
1. Memahami prosedur pelaksanaan membuat pelat kebun.
2. Menggunakan peralatan denganbaikdan sesuai dengan fungsinya.
3. Mengaduk beton secara manual dan mesin.
4. Memasang tulangan pelat sederhana.
5. Menghitung kebutuhan bahan untuk membuat pelat kebun.

B. Keselamatan Kerja

1. Menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
2. Menggunakan sarung tangan saat bekerja.
3. Memfokuskan diri dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak banyak bersenda gurau.
4. Menempatkan alat dan bahan ditempat yang mudah dijangkau serta tidak

menghalang orang yang ada disekitarnya.



C. PeralatanYang Digunakan

1. Bar cutter manual
2. Meteran
3. Kapur
4. Kunci pembengkok besi
5. Sekop
6. Meteran
7. Pemadat adukan
8. Palu
9. Paku
10. Sendok spesi
11. Gelas ukur kapasitas 1 liter
12. Gunting kawat
13. Tang
14. Ember

D. BahanYang Digunakan

1. Besi 12,  10,  8 
2. Bendrat
3. Semen
4. Pasir
5. Air
6. Plastik/kertas semen
7. Papan untuk membuat mal



E. Langkah Kerja

1. Kait dan Bengkokan

a. Siapkan peralatan dan bahan untuk pekerjaan kait dan
bengkokan

b. Hitung bentuk dan volume kait / bengkokan tulangan dalam
bentuk tabel. Lalu bentuklah tulangan sesuai gambar.

Pelat kebun dengan tebal (t) = 10 cm.
Campuran beton 1 : 2 : 3



E. Langkah Kerja

1. Kait dan Bengkokan



E. Langkah Kerja

2. Pengecoran

c. Letakkan cetakan tersebut di atas plastik/kertas semen di tempat yang rata dan olesi
cetakan dengan oli agar adukan tidak menempel pada cetakan.

d. Letakkan tulangan di dalam cetakan dan ikat beton deking disisi bawah tulangan. 
Perhatikan agar tulangan tidak menyentuh dibagian alas cetakan.

e. Hitung kebutuhan semen + pasir + kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3. Nilai FAS 
diambil 0,5.

f. Aduk beton hingga merata (homogen) pencampuran bahannya, dapat dilihat dari
warna adukan yang telah sama.

g. Tuangkan adukan beton kedalam bekesting dan padatkan dengan kayu pemadat
adukan.

h. Ratakan permukaan beton dengan jidar, kemudian baru diratakan dengan ruskam.
i. Setelah agak kering, sapu permukaan beton menggunakan kayu di atas permukaan

beton agar rata.

a. Siapkan peralatan dan bahan untuk pekerjaan pengecoran
b. Buatlah cetakan pelat kebun berdasarkan ukuran yang diberikan. 

Cetakan terbuat dari papan mal.



E. Gambar Kerja



JOB SHEET 3
MEMBUAT  TULANGAN  PONDASI  TELAPAK



A. Tujuan

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan dapat: 
1. Memahami prosedur pelaksanaan memotong tulangan pondasi telapak.
2. Menggunakan peralatan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya.
3. Merangkai tulangan pondasi telapak.
4. Menghitung kebutuhan bahan untuk membuat tulangan pondasi telapak.

B. Keselamatan Kerja

1. Menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
2. Menggunakan sarung tangan saat bekerja.
3. Memfokuskan diri dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak banyak bersenda gurau.
4. Menempatkan alat dan bahan ditempat yang mudah dijangkau serta tidak

menghalang orang yang ada disekitarnya.



C. Peralatan yang digunakan

1. Bar cutter manual

2. Meteran

3. Kapur

4. Kunci pembengkok besi

5. Sekop

6. Meteran

7. Palu

8. Paku

9. Gunting kawat

10. Tang

D. Bahan yang digunakan

1. Besi 12,  10,  8 

2. Bendrat



E. Langkah Kerja

1. Kait dan Bengkokan

a. Siapkan peralatan dan bahan untuk pekerjaan kait dan
bengkokan

b. Hitung bentuk dan volume kait / bengkokan tulangan dalam
bentuk tabel. Lalu bentuklah tulangan sesuai gambar.



EVALUASI



A. Soal Evaluasi

1. Jelaskan tahapan pengerjaan beton di lapangan, agar didapatkan beton yang memenuhi
standar kualitas

2. Jelaskan tahapan pengadukan (a). manual dan (b). dengan mesin!
3. Apa yang harus diperhatikan dalam pengangkutan adukan beton ke tempat

pengecoran?
4. Apa yang harus diperhatikan dalam penuangan adukan beton?
5. Tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi penundaan penuangan adukan beton?
6. Mengapa adukan beton yang telah dituang harus dipadatkan?
7. Jelaskan jenis-jenis perawatan beton dan mengapa diperlukan! 
8. Bagaimana karakteristik dan sifat beton segar?
9. Apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengerjaan beton?
10.Pada pengerjaan beton, persiapan apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan SNI?



PENILAIAN
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