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Acara 1 

Pokok Bahasan     :  Bahan tanah 

Acara Praktikum    :  Sampling Tanah dan Tekstur Tanah 

Tempat      :  Workshop TET, Lab Bio Energi dan Lapang 

Alokasi Waktu     :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan melakukan pengambilan 

sampel tanah menggunakan ring sampel. 

2. Mahasiswa dapat menentukan kadar air tanah 

3. Mahasiswa dapat menentukan persen volume kandungan air  

4. Mahasiswa dapat menentukan jenis tekstur tanah 

B. Dasar Teori 

B.1. Tanah 

Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena 

tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air 

sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga 

menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga 

menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan 

darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Susunan tanah secara 

berlapis mulai dari permukaan tanah dinamakan horizon tanah seperti pada 

gambar berikut ini. 

 

Gambar 1.1 horizon tanah 

Tanah merupakan suatu sistem lapisan kerak bumi yang tidak padu 

dengan ketebalan beragam berbeda dengan bahan-bahan di bawahnya, yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hara
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Akar
https://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
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juga tidak baku dalam hal warna, bangunan fisik, struktur, susunan kimiawi, 

sifat biologi, proses kimia, ataupun reaksi-reaksi.  

Pengambilan sampel tanah dengan alat ring sampel tanah (soil ring 

sample) bertujuan untuk mendapatkan contoh tanah yang akan digunakan 

untuk kepentingan analisis tanah di laboratorium. Sampel tanah yang diambil 

dengan menggunakan ring sampel tanah (soil ring sample). 

B.2. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang menunjukkan 

komposisi partikel penyusun tanah yang dinyatakan sebagai perbandingan 

proposi tanah fraksi pasir, debu dan liat. Tektur tanah sangat menentukan 

tingkat pertumbuhan tanaman dan penyerapan air serta mineral. 

Tekstur tanah berpengaruh terhadap ketersediaan air yang ada di dalam 

tanah, semakin besar maka akan semakin porus. Semakin akar akan mudah 

melakukan penetrasi. Untuk mengetahui peranan tekstur tanah bagi 

ketersediaan air, untuk hara dan pertumbuhan tanaman, maka pentingnya 

dilakukan pengamatan tekstur tanah ini. Sehingga jika kita bisa memahami 

dan mengetahui berbagai macam tekstur tanah itu sendiri, sehingga akan 

menjadi optimal (Praharyanto, 2012). Keadaan tekstur tanah sangat 

berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain seperti struktur 

tanah, permeabilitas tanah, porositas dan lain-lain. Tekstur tanah juga sangat 

berpengaruh bagi kesuburan tanah. 

Penentuan tekstur tanah dapat dilakukan di laboratorium dan untuk 

menentukan persentase pasir, liat dan debu yang terkandung dalam tanah. 

Hasil laboratorium tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman untuk 

membaca segitiga tekstur tanah. Segitiga tekstur tanah seperti pada Gambar 

berikut ini. 
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Gambar 1.2 Segitiga tekstur tanah 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah parang dan 

pisau lapang tajam, kantong plastik dan kantong kertas, ring sampel terbuat 

dari baja stainless, kertas lebel, tangkai penekan ring sampel, cangkul/sekop, 

palu, kayu atau papan, ember plastik, oven, hidrometer, calgon. 

D. Prosedur Kerja 

D 1. Pengambilan sampel tanah menggunakan ring sampel 

1.   Mahasiswa menyiapkan peralatan 

2.   Membersihkan lokasi tanah yang akan disampling 

3.   Pengambilan sampel tanah dengan ring sampel 

4.   Pengambilan tanah untuk analisis lab 

5.   Penimbangan sampel tanah beserta ring untuk kadar air 

6.   Pengovenan tanah 

7.   Penimbangan sampel setelah dioven 

8.   Perhitungan kadar air tanah 

D 2. Penentuan tekstur dengan metode hidrometer 

1. Timbang 50 g tanah kering udara lalu di masukkan kedalam cawan plastik.  

Kemudian tambah air suling sebanyak 500 ml. 

2. Tambah 10 ml calgon kedalam cawan contoh. 

3. Kemudian kocok selama 30 menit dengan mesin pengocok. 
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4. Lalu pindahkan ke dalam tabung silinder daan bilas dengan sprayer yang 

berisi aquades. 

5. Setelah itu, tambahkan air sampai volumenya 1130 ml setelah dimasukkan 

hidrometer 

6. Kocok tabung sebanyak 20 kali dengan alat pengocok, lalu masukkan 

hidrometer kemudian baca pembacaan setelah 40 detik, lalu diamkan. 

Kemudian baca lagi pada saat 4 menit, terakhir baca pada saat 120 menit. 

Catat temperaturnya juga. 

E. Tugas  

1. Tentukan densitas tanah 

2. Tentukan kadar air tanah 

3. Tentukan persen volume tanah 

4. Tentukan tekstur tanah 
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Acara 2 

Pokok bahasan     :  Bahan Kayu 

Acara Praktikum    :  Pengenalan Bahan Kayu  

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu    :  2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

    1.  Mahasiswa diharapkan dapat memahami bagian-bagian kayu. 

2.  Mahasiswa dapat menentukan umur kayu  

3.  Mahasiswa dapat menentukan kelas kuat kayu 

B. Dasar Teori 

B.1. Penampang kayu 

 Batang dari pohon merupakan bagian yang menghasilkan kayu untuk 

bahan bangunan. Bahan kayu keras yang diameternya tidak kurang dari 20 cm 

dan panjang bagian lurusnya minimal 1 m, masih dapat digunakan untuk 

bahan mebel dan kerajinan tangan. Bila batang pohon ditebang, gelang-gelang 

tahunan dapat terlihat pada tampang melintang dan menunjukkan umur dari 

pohon. Lihat gambar struktur penampang batang. Tiap tahun terbentuk satu 

gelang tahunan. Pohon di Indonesia tumbuh lebih cepat pada musim hujan 

dibandingkan pada musim kemarau. Oleh karena itu, terjadi perbedaan warna 

pada batang dan gelang tahunan. Penampang melintang batang kayu seperti 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Penampang melintang batang kayu 

 

C.Alat dan Bahan 

• Potongan melintang batang kayu dan sampel kayu 

• Timbangan digital 

• Meteran 

• Jangka sorong 
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D. Prosedur Kerja 

1. Mahasiswa mengambil bahan dan peralatan yang telah disiapkan, 

2. Mahasiswa mengidentifikasi bagian-bagian penampang melintang kayu 

kayu, 

3. Mahasiswa menentukan umur kayu berdasar gelang tahun, 

4. Mahasiswa mengukur dimensi sampel kayu 

5. Mahasiswa menimbang sampel kayu, 

6. Mahasiswa menghitung volume dan berat jenis kayu. 

7. Mahasiswa menentukan kelas kuat kayu. 

 E. Tugas 

1. Identifikasi penampang kayu  

2. Tentukan umur kayu 

3. Tentukan kelas kuat kayu 

4. Cari penampang kayu di lapang, identifikasi dan dokumentasikan. 
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Acara 3 

Pokok bahasan     :  Bahan Logam 

Acara Praktikum    :  Pengenalan Bahan Logam  

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu    :  2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa dapat mengenal bahan-bahan logam 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan logam 

B.Dasar Teori 

  Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, 

penghantar listrik dan panas, mengkilap dan umumnya mempunyal titik cair 

tinggi. Contoh dari logam antara lain, besi, timah putih, tembaga, emas, nikel. 

Bahan selain logam kita sebut dengan istilah bukan logam (non metal) dan 

unsur meteloid (yang menyerupai logam). Contoh dari unsur yang bukan logam 

antara lain oksigen, nitrogen, hidrogen, dan neon. Meteloid seperti karbon, 

fosfor, silikon, sulfur adalah unsur-unsur yang sifatnya menyerupai sifat-sifat 

logam. Dari 100 lebih unsur kimia yang telah diketahui, ada 70 unsur yang 

merupakan logam. Semua unsur-unsur kimia tersebut terdapat pada 

permukaan bumi. 

Pada logam, memiliki sifat-sifat mekanik sebagai berikut : 

• Kekerasan (hardness) adalah kemampuan bahan untuk 

tahan  terhadap  goresan, penetrasi, pengikisan (abrasi).  Sifat ini berkaitan 

dengan sifat keausan (wear resistance) dan kekuatan. 

• Kekuatan (strenght) adalah kemampuan bahan menerima tegangan tanpa 

patah. Kekuatan ada beberapa macam, tergantung pada beban yang 

bekerja antara lain dapat dilihat dari kekuatan tarik, kekuatan geser, 

kekuatan tekan, kekuatan puntir, dan kekuatan bengkok. 

• Kekenyalan (elasticity) adalah kemampuan bahan menerima tegangan 

tanpa terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan 

dihilangkan. Jika bahan mengalami tegangan maka terjadi perubahan 

bentuk. Jika tegangan yang bekerja besarnya tidak melewati suatu batas 

tertentu maka perubahan bentuk yang terjadi bersifat sementara, 

perubahan bentuk ini akan hilang bersama dengan hilangnya tegangan, 

akan tetapi jika tegangan yang bekerja telah melampaui batas tersebut, 

maka sebagian bentuk itu tetap ada walaupun tegangan telah dihilangkan. 

Kekenyalan juga menyatakan seberapa banyak perubahan bentuk elastis 

yang dapat terjadi sebelum perubahan bentuk yang permanen mulai 

terjadi, dengan kata lain kekenyalan menyatakan kemampuan bahan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
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kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah menerima beban yang 

menimbulkan deformasi. 

• Kekakuan (stiffness) adalah kemampuan bahan menerima tegangan tanpa 

terjadinya perubahan bentuk (deformasi) atau defleksi. 

• Ketangguhan (toughness) adalah kemampuan bahan untuk menyerap 

sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Juga sebagai 

ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda 

kerja. Sifat ini dipengaruhi banyak faktor sehingga sifat ini sulit untuk 

diukur. 

• Plastisitas (plasticity) adalah kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah 

deformasi plastis (yang permanen) tanpa terjadinya kerusakan. Sifat ini 

diperlukan bagi bahan yang akan diproses dengan berbagai proses 

pembentukan seperti, forging, rolling, extruding dan sebagainya. Sifat ini 

juga disebut sebagai keuletan  (ductility). Bahan yang mampu mengalami 

deformasi plastis yang cukup tinggi dikatakan  sebagai bahan yang 

mempunyai keuletan tinggi, dimana bahan tersebut dikatakan ulet 

(ductile).  Sedang bahan yang tidak menunjukan terjadinya deformasi 

plastis dikatakan sebagai bahan yang mempunyai keuletan yang rendah 

atau dikatakan getas – rapuh (brittle). 

• Kelelahan (fatique) adalah kecenderungan dari logam untuk patah jika 

menerima tegangan yang berulang-ulang (cyclic stress) yang besarnya 

masih jauh di bawah batas kekuatan elastisitasnya. Sebagian besar 

kerusakan yang terjadi pada komponen mesin disebabkan oleh kelelahan. 

Karenanya kelelahan merupakan sifat yang sangat penting tetapi sifat ini 

juga sulit diukur karena sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. 

• Keretakan – merangkak (creep – crack) adalah sifat suatu logam untuk 

mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu, 

dimana pada saat bahan tersebut menerima beban yang besarnya relatif 

tetap. 

• Berbagai sifat mekanik diatas juga dapat dibedakan menurut cara 

pembebanannya, yaitu sifat mekanik statik, sifat mekanik terhadap beban, 

sifat terhadap beban statik, sifat mekanik dinamik, sifat mekanik terhadap 

beban. 

C.Alat dan Bahan 

1. Neraca digital 

2. Batang logam, baja, aluminium, tembaga, kuningan, dll 

3. Jangka Sorong 

4. Meteran 
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5. Multimeter 

6. Solder 

D.Prosedur Percobaan 

1. Ukur panjang, lebar dan diameter batang logam.  

2. Timbang bahan logam, catat massanya (m). 

3. Mengukur hambatan bahan logam dengan ohm meter  

4. Identifikasi fisik, warna, bau, dapat disolder apa tidak. 

5. Menghitung densitas bahan logam. 

6. Ulangi langkah 1 s/d 3 sebanyak lima kali.  

E.Tugas 

1. Deskripsikan penampakan fisik masing-masing bahan logam.  

2. Tentukan masa jenis bahan logam 
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Acara 4 

Pokok bahasan     :  Modulus Elastisitas dan Puntir 

Acara Praktikum    :  Defleksi Pada Batang  

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu    :  2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa dapat menentukan defleksi pada berbagai pembebanan dan 

posisi batang yang berbeda 

2. Mahasiswa dapat menentukan modulus elastisitas bahan kayu 

B.Dasar Teori 

 Defleksi adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah y akibat 

adanya pembebanan vertical yang diberikan pada balok atau batang. 

Deformasi pada balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan 

defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan. Defleksi diukur 

dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. 

Konfigurasi yang diasumsikan dengan deformasi permukaan netral dikenal 

sebagai kurva elastis dari balok. Gambar 4.1(a) memperlihatkan balok pada 

posisi awal sebelum terjadi deformasi dan Gambar 1(b) adalah balok dalam 

konfigurasi terdeformasi yang diasumsikan akibat aksi pembebanan.  

 

Gambar 4.1 Defleksi pada batang 

 

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya defleksi yaitu : 

1. Kekakuan batang 

Semakin kaku suatu batang maka lendutan batang yang akan terjadi 

pada batang tersebut akan semakin kecil. 

2. Besarnya kecil gaya yang diberikan 

Besar-kecilnya gaya yang diberikan pada batang berbanding lurus 

dengan besarnya defleksi yang terjadi. Dengan kata lain semakin besar beban 

yang dialami batang maka defleksi yang terjadi pun semakin kecil. 

3. Jenis tumpuan yang diberikan 
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Jumlah reaksi dan arah pada tiap jenis tumpuan berbeda-beda. Jika 

karena itu besarnya defleksi pada penggunaan tumpuan yang berbeda-beda 

tidaklah sama. Semakin banyak reaksi dari tumpuan yang melawan gaya dari 

beban maka defleksi yang terjadi pada tumpuan rol lebih besar dari tumpuan 

pin (pasak) dan defleksi yang terjadi pada tumpuan pin lebih besar dari 

tumpuan jepit. 

4. Jenis beban yang terjadi pada batang 

Beban terdistribusi merata dengan beban titik,keduanya memiliki kurva 

defleksi yang berbeda-beda. Pada beban terdistribusi merata slope yang terjadi 

pada bagian batang yang paling dekat lebih besar dari slope titik. Ini karena 

sepanjang batang mengalami beban sedangkan pada beban titik hanya terjadi 

pada beban titik tertentu saja (Binsar Hariandji, 1996). 

Jenis-jenis tumpuan yang digunakan pada batang adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Engsel 

Engsel merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya reaksi vertikal 

dan gaya reaksi horizontal. Tumpuan yang berpasak mampu melawan gaya 

yang bekerja dalam setiap arah dari bidang. Jadi pada umumnya reaksi pada 

suatu tumpuan seperti ini mempunyai dua komponen yang satu dalam arah 

horizontal dan yang lainnya dalam arah vertikal. Tidak seperti pada 

perbandingan tumpuan rol atau penghubung,maka perbandingan antara 

komponen-komponen reaksi pada tumpuan yang terpasak tidaklah tetap. 

Untuk menentukan kedua komponen ini, dua buah komponen statika harus 

digunakan. 

 

Gambar 4.2  Tumpuan engsel 

2. Rol 

Rol merupakan tumpuan yang hanyadapat menerima gaya reaksi 

vertical. Alat ini mampu melawan gaya-gaya dalam suatu garis aksi yang 

spesifik. Penghubung yang terlihat pada gambar dibawah ini dapat melawan 

gaya hanya dalam arah AB rol. Pada gambar dibawah hanya dapat melawan 

beban vertikal. Sedang rol-rol hanya dapat melawan suatu tegak lurus pada 

bidang cp. 
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Gambar 4.3 Tumpuan Rol 

3. Jepit 

Jepit merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya reaksi vertical, 

gaya reaksi horizontal dan momen akibat jepitan dua penampang. Tumpuan 

jepit ini mampu melawan gaya dalam setiap arah dan juga mampu melawan 

suatu kopel atau momen. Secara fisik,tumpuan ini diperoleh dengan 

membangun sebuah balok ke dalam suatu dinding batu bata. Mengecornya ke 

dalam beton atau mengelas ke dalam bangunan utama. Suatu komponen gaya 

dan sebuah momen. 

 

Gambar 4.4 Tumpuan jepit / kantilever 

C. Alat dan bahan 

1. Statif modulus elastisitas 

2. Timbangan digital 

3. Beban pemberat 

4. Batang kayu. 

D.Prosedur percobaan dan Perhitungan 

1. Persiapkan statif modulus elastisitas 

2. Ukur dimensi penampang batang kayu (dimensi b dan h). 

3. Ukur jarak antar tumpuan. 

4. Pasang batang pada tumpuan 

5. Amati skala mistar pada tengah-tengah batang, catat nilainya 

6. Timbang masing-masing beban yang akan digunakan. 

7. Berikan pembebanan pada tengah-tengah batang mulai beban terendah 

sampai tertinggi, catat skala mistar yang terjadi pada masing-masing 

pembebanan. 

8. Lepaskan batang dari tumpuan 
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9. Ulangi prosedur 4 sampai 8 untuk posisi b menjadi h dan h menjadi b. 

10. Ulangi prosedur 2 sampai 9 untuk jenis kayu yang lain. 

 

E. Tugas 

1. Buat laporan pengujian defleksi pada batang kayu. 
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Acara 5 

Pokok bahasan     :  Modulus Elastisitas dan Puntir 

Acara Praktikum    :  Modulus Puntir  

Tempat      :  Work Shop TET 

Alokasi Waktu    :  2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa dapat memahami sudut puntir pada berbagai pembebanan 

dan jarak dari titik tetap. 

2. Mahasiswa dapat menentukan modulus puntir bahan logam 

B.Dasar Teori 

Modulus Geser atau Modulus puntir adalah bilangan yag 

menggambarkan perubahan benda yang elastis, atau suatu konstanta yang 

menyatakan besarnya gaya yang diperlukan untuk memuntir suatu bahan per 

satuan luas tiap satu derajat. 

Bila sebatang logam pejal dengan panjang L dan jari-jari R, salah satu 

ujungnya dijepit dan ujung yang lain dipuntir dengan gaya F, maka akan terjadi 

simpangan atau pergeseran sebesar α˚. 

 

Gambar 5.1 Pengujian modulus puntir 

Semua tempat di sepanjang batang mengalami puntiran, selain itu Saat 

pembebanan, batang tidak boleh melengkung karena salah satu syarat dari 

percobaan ini adalah di setiap bagian batang harus sama partikelnya. Kalau 

melengkung berarti partikel didalamnya tidak sama. 

Besar pergeseran (α˚) untuk setiap logam berbeda-beda, tergantung 

koefisien kekenyalannya. Hubungan tersebut dinyatakan dengan persamaan 

sebagai berikut : 

𝐺 =
360𝑜 𝐿 . 𝑚 . 𝑔 .  𝑟

𝜋2.  𝑅4. 𝛼𝑜
 

 

G = modulus puntir (N/m2) 

g = percepatan gravitasi (m s-2) 

R = jari-jari batang (m) 

L = panjang batang dari penjepit ke jarum petunjuk sekala (m) 

m = massa beban yang menyebabkan puntiran (kg) 
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α˚ = besar simpangan pada jarak L (o) 

r = jari-jari roda pemuntir (m) 

C. Alat dan bahan 

1. Statif modulus puntir 

2. Timbangan digital 

3. Beban pemberat 

4. Batang uji stainless, baja, kuningan. 

5. Kunci baut 

D.Prosedur Percobaan dan Perhitungan 

1. Persiapkan statif modulus puntir 

2. Ukur diameter batang uji. 

3. Pasang batang uji pada statif modulus puntir. 

4. Kencangkan baut penjepitnya 

5. Pasang jarum penunjuk pada batang uji. 

6. Pasang puley pemuntir dan kencangkan baut penjepitnya. 

7. Timbang masing-masing beban yang akan digunakan. 

8. Berikan pembebanan pada puley pemuntir mulai beban terendah sampai 

tertinggi, catat sudut puntir yang terjadi pada masing-masing 

pembebanan. 

9. Ulangi prosedur 2 sampai 9 untuk batang uji yang lain. 

E. Tugas 

1. Buat laporan pengujian modulus puntir 
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Acara 6 

Pokok bahasan     :  Kelelahan Logam   

Acara Praktikum    :  Penggambaran Uji Kelelahan Logam  

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu    :  2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa dapat memahami kelelahan pada bahan logam. 

2. Mahasiswa mampu menggambarkan grafik S-N kelelahan logam 

3. Mahasiswa dapat menentukan logam yang lebih tahan terhadap 

kelelahan. 

B.Dasar Teori 

Fatigue (kelelahan) adalah salah satu jenis kerusakan atau kegagalan 

yang di akibatkan oleh beban berulang. Perpatahan akibat fatigue terjadi dalam 

3 fase:  1) permulaan retak,  2) penyebaran retak,  3) patah. 

 Diperkirakan 50% - 90% penyebab utama kegagalan pemakaian bahan 

adalah fatigue (kelelahan). ini di picu oleh retak pada bahan yang berawal dari 

lokasi yang paling lemah kemudian terjadi pembebanan bolak – balik sehingga 

keretakan tersebut menyebar dan mengakibatkan bahan itu patah. 

 3 siklus tegangan yang umum terjadi pada fatigue (kelelahan) bahan: 

1. Fluktuasi tegangan terjadi mulai dari tegangan rata-rata nol dengan 

amplitude yang konstan 

2. Fluktuasi tegangan dimulai di atas garis rata-rata noldengan amplitude 

konstan 

3. Fluktuasi tegangan yang acak 

Karakteristik kelelahan logam dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

karakteristik makro dan karakteristik mikro. Karakteristik makro merupakan 

ciri-ciri kelelahan yang dapat diamati secara visual (dengan mata telanjang 

atau dengan kaca pembesar). Sedangkan karakteristik mikro hanya dapat 

diamati dengan menggunakan mikroskop. 

C.Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah: LCD proyektor untuk 

menampilkan rekaman uji kelelahan logam, Kawat logam baja, tembaga, 

kuningan dan aluminium, kertas grafik semilog. 

D. Prosedur Percobaan 

1. Kawat baja sepanjang 20 cm ditekuk 90o , kemudian diluruskan lagi 

seperti semula. 

2. Setelah lurus kawat ditekuk 90o lagi, kemudian diluruskan lagi seperti 

semula. 
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3. Mengulangi langkah 1 dan 2 terus menerus hingga kawat mengalami 

kelelahan atau patah. 

4. Catat berapa kali bahan di tekuk dan diluruskan hingga mengalami 

kelelahan. 

5. Mengulangi langkah 1 sampai 4 untuk bahan logam yang lain. 

6. Menentukan bahan yang paling kuat terhadap kelelahan. 

7. Menggambarkan grafik S-N uji kelelahan berdasarkan data sekunder 

yang ditampilkan di proyektor. 

E. Tugas 

1. Menentukan logam yang paling tahan terhadap uji kelelahan. 

2. Membuat grafik S-N berdasarkan data sekunder 

3. Membuat kesimpulan dari grafik S-N yang telah dibuat 
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Acara 7 

Pokok bahasan     :  Bahan Beton   

Acara Praktikum    :  Pembuatan Beton  

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu    :  2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa dapat memahami bahan untuk pembuatan beton 

2. Mahasiswa dapat membuat beton. 

B.Dasar Teori 

Beton Pracetak/Precast Beton adalah beton pra - cetak yang di buat 

dicetakan dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan 

aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisien waktu. Proses 

pembuatan precast beton atau disebut beton pracetak proses pembuatanya 

dengan menggunakan cetakan sesuai bentuk yang di inginkan, pertama yang 

disiapkan untuk mencetak beton precast adalah cetakan yang sesuai ukuran 

dan bentuk yang diinginankan dengan menggunakan cetakan. 

Pembuatan precast beton menggunakan bahan dasar pasir yang pilihan 

kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan endapan lumpur, pasir yang telah 

di cuci dicampur dengan semen sesuai takaran yang ditentukan kemudian 

dicetak dengan cetakan. Setelah bahan  tadi jadi dituangkan maka di 

tengahnya diberi besi tulangan kemudian ditutup kembali dengan adukan 

semen sesuai ukuran, untuk menghasilkan cetakan yang cepat kering maka 

diberi bahan pengering. Setelah itu akan menghasilkan yang disebut Precast 

Beton. 

Menurut SNI 03 – 2847 – 2002, beton adalah bahan yang didapat 

dengan mencampurkan semen portland atau semen hidrolik yang lain, agregat 

halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang 

membentuk masa padat. 

Berikut ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat beton: 

1. Batu Beton (Agregat Kasar) 

Merupakan salah satu material yang paling banyak dipakai di beberapa 

daerah. Dalam istilah SNI batu beton juga dinamakan dengan agregat kasar. 

Hal ini dikarenakan pada beton memiliki kandungan berupa batu pecah atau 

kerikil yang berfungsi untuk material agregat kasar. Pemilihan batuannya 

sendiri terdiri dari batuan alam utuh yang kemudian dipecah menjadi kecil-

kecil. Secara umum batuan tersebut dipungut dari sungai-sungai. Ada juga 

bebatuan granit yang sudah dipecahkan. Volume dari kerikil tersebut kurang 

lebih 2 mm hingga 75 mm. 
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Tidak hanya berfungsi sebagai bahan campuran beton, agregat kasar 

berupa kerikil ini juga dimanfaatkan pada proyek infrastruktur badan jalan 

sekaligus sebagai campuran batu pada sirtu. Batu kerikil telah di kategorisasi 

ke dalam tiga kelompok, diantaranya kerikil sungai, kerikil galian dan kerikil 

pantai. Pada kerikil pantai dan kerikil sungai terdapat sejumlah zat zat yang 

telah berkombinasi. 

2. Pasir 

Pasir merupakan salah satu agregat halus pada bahan baku beton. 

Besaran percepatan maksimum pasir yang ditetapkan adalah 4,7 mm sesuai 

standarisasi SNI 02-6820-2002. Tidak boleh lebih dari 5 mm. Dengan demikian 

pasir yang digunakan bisa dari alam atau dari pecahan batu yang dihasil oleh 

para pemecah batu. 

Di lain sisi, agregat halus menurut SNI 1737-1989-F adalah berupa 

kumpulan butiran batu pecah, pasir, kerikil dan aneka mineral yang lain. Entah 

itu bagian dari hasil alam maupun buatan manusia. Yang jelas pasir merupakan 

bebatuan yang sudah dihaluskan. Besaran butiran pasir kurang lebih 0,14 

hingga 5 mm. Biasanya diperoleh dari hasil disintegrasi bantuan alam, bisa 

juga dengan alat pemecah batu. Pasir digunakan sebagai bahan adukan, 

sehingga agregat halus ini harus diamati di lapangan. 

Dari segi ukuran butiran pasir telah diklasifikasi menjadi dua kelompok, 

diantaranya agregat halus dan agregat kasar. 

a. Agregat halus adalah agregat yang dimana butir-butir secara keseluruhan 

dapat menembus lubang ayakan berukuran 4,75mm, 4,8 mm atau 5,0 mm. 

b. Agregat kasar merupakan agregat yang butir-butirnya tidak mampu tembus 

atau tertinggal pada lubang ayakan berukuran 4,75mm, 4,8 mm atau 5,0 

mm.  

Menurut SNI 03-6821-2002, terdapat beberapa persyaratan agregat 

halus yang harus dipenuhi sesuai standar prosedur, sebagai berikut: 

a. Agregat halus memiliki butiran yang teksturnya keras dan tajam 

b. Butiran halus harus memiliki sifat kekal, yaitu tidak mudah hancur atau 

pecah akibat cuaca ekstrim. Pembuktian dari sifat kekal tersebut dapat 

dilakukan dengan pengujian menggunakan larutan jenuh garam. 

c. Agregat halus sangat ditekankan untuk tidak memiliki kandungan lumpur 

sebesar 5% pada berat kering. Apabila telah melampaui kadar kandungan 

tersebut, maka pasir wajib dicuci terlebih dahulu. 

3. Semen 

Semen seperti pada umumnya semen merupakan zat yang biasa 

digunakan untuk merekatkan batu bata, batako atau aneka bahan bangunan 
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yang lain. Istilah semen sendiri berasal dari kata caementum, berasal dari 

bahasa latin yang artinya memotong menjadi sejumlah bagian kecil secara 

tidak beraturan. Semen yang digunakan pada pembuatan beton adalah semen 

Portland. Semen termasuk dalam material komposit yang diantaranya terdapat 

agregat kerikil, pasir serta air. Beton dapat dicetak sesuai bentuk yang akan 

digunakan, begitu beton sudah mengeras maka dapat digunakan sebagai 

elemen struktur pada suatu proyek konstruksi. 

Semen Portland juga dimanfaatkan pada pembuatan mortar, dimana 

Terdapat campuran antara air dengan pasir saja. Semen yang telah dicampur 

dengan air akan membentuk sebuah adonan yang nantinya akan mengeras 

dalam beberapa jam, jika proses pengeringannya semakin lama maka semakin 

kuat pula tingkat pengerasannya. Secara umum, beton dapat kering setelah 21 

hari, kemudian mencapai titik pengerasan maksimal secara berlanjut. 

C. Alat dan bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah ember cor, cetok, gelas ukur, pasir, 

semen, koral, air, triplek, paku, besi cor. 

D. Prosedur Percobaan 

1. Pembuatan cetakan beton dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan 

instruksi dari dosen/teknisi. 

2. Penyiapan besi cor yang akan digunakan. 

3. Penentuan komposisi semen, pasir, koral dan air. 

4. Pembuatan bahan beton dan pencampuran. 

5. Pencetakan bahan beton pada cetakan yang ada. 

6. Menunggu beton kering selama 5 hari 

7. Membuka cetakan beton 

E. Tugas 

1. Buat laporan proses pembuatan beton. 
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Acara 8 

Pokok bahasan     :  Bahan Komposit   

Acara Praktikum    :  Pembuatan Fiber  

Tempat      :  Workshop MOT 

Alokasi Waktu    :  4 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa memahami bahan-bahan dasar fiberglas 

2. Mahasiswa mampu membuat fiberglas 

B. Teori Dasar 

Fiberglass merupakan bahan paduan atau campuran beberapa bahan 

kimia (bahan komposit) yang bereaksi dan mengeras dalam waktu tertentu. 

Manakala kaca (glass) diubah dari bentuk cair atau bubuk menjadi bentuk serat 

(fiber), kekuatannya akan meningkat secara tajam. Kekuatan tarik maksimal 

dari satu serat kaca dengan diameter 9 – 15 micrometer mencapai 3.447.000 

kN/m2. Oleh karena itu fiberglass merupakan salah satu material/bahan yang 

mempunyai kekuatan sangat tinggi. Bahan fiberglass mempunyai beberapa 

keuntungan dibandingkan bahan logam, diantaranya : lebih ringan, lebih 

mudah dibentuk, dan lebih murah.  

Bahan pembuat fiberglass pada umumnya terdiri dari 11 macam bahan, 

6 macam sebagai bahan utama dan 5 macam sebagai bahan finishing. Sebagai 

bahan utama yaitu erosil, pigmen, resin, katalis, talk, mat, sedangkan sebagai 

bahan 

finishing antara lain : aseton, PVA, mirror, cobalt, dan dempul. 

a) Erosil 

Bahan ini berbentuk bubuk sangat halus seperti bedak bayi berwarna 

putih. Berfungsi sebagai perekat mat agar fiberglass menjadi kuat dan tidak 

mudah patah/pecah. 

b) Resin 

Bahan ini berujud cairan kental seperti lem, berkelir hitam atau bening. 

Berfungsi untuk mencairkan/ melarutkan sekaligus juga mengeraskan semua 

bahan yang akan dicampur. Biasanya bahan ini dijual dalam literan atau 

dikemas dalam kaleng. 

c) Katalis 

Zat ini berwarna bening dan berfungsi sebagai pengencer. Zat kimia ini 

biasanya dijual bersamaan dengan resin, dan dalam bentuk pasta. 

Perbandingannya adalah resin 1 liter dan katalisnya 1/40 liter. 

d) Pigmen 

Pigmen adalah zat pewarna sebagai pencampur saat bahan fiberglass 

dicampur. Pemilihan warna disesuaikan dengan selera pembuatnya. Pada 
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umumnya pemilihan warna untuk mempermudah proses akhir saat 

pengecatan. 

e) Mat 

Bahan ini berupa anyaman mirip kain dan terdiri dari beberapa model, 

dari model anyaman halus sampai dengan anyaman yang kasar atau besar dan 

jarang-jarang. Berfungsi sebagai pelapis campuran adonan dasar fiberglass, 

sehingga sewaktu unsur kimia tersebut bersenyawa dan mengeras, mat 

berfungsi sebagai pengikatnya. Akibatnya fiberglass menjadi kuat dan tidak 

getas. 

f) Talk 

Sesual dengan namanya bahan ini berupa bubuk berwarna putih seperti 

sagu. Berfungsi sebagal campuran adonan fiberglass agar keras dan agak 

lentur. 

g) Aseton 

Pada umumnya cairan ini berwarna bening, fungsinya seperti katalis 

yaitu untuk mencairkan resin. Zat ini digunakan apabila adonan terlalu kental 

yang akan mengakibatkan pembentukan fiberglass menjadi sulit dan lama 

keringnya. 

h) Cobalt 

Cairan kimia ini berwarna kebiru-biruan. Berfungsi sebagai bahan aktif 

pencampur katalis agar cepat kering, terutama apabila kualitas katalisnya 

kurang baik dan  terlalu encer. Bahan ini dapat dikategorikan sebagai bahan 

penyempurna, sebab tidak semua bengkel menggunakannya. Hal ini 

tergantung pada kebutuhan pembuat dan kualitas resin yang digunakannya. 

Perbandingannya adalah 1 tetes cobalt dicampur dengan 3 liter katalis. Apabila 

perbandingan cobalt terlalu banyak, dapat menimbulkan api. 

i) PVA 

Bahan ini berupa cairan kimia berkelir biru menyerupai spiritus. 

Berfungsi untuk melapis antara master mal/cetakan dengan bahan fiberglass. 

Tujuannya adalah agar kedua bahan tersebut tidak saling menempel, sehingga 

fiberglass hasil cetakan dapat dilepas dengan mudah dari master mal atau 

cetakannya. 

j) Mirror 

Sesuai namanya, manfäatnya hampir sama dengan PVA, yaitu 

menimbulkan efek licin. Bahan ini berwujud pasta dan mempunyai warna 

bermacam macam. 
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k) Dempul Fiberglass 

Setelah hasil cetakan terbentuk dan dilakukan pengamplasan, 

permukaan yang tidak rata dan berpori-pori perlu dilakukan pendempulan. 

Tujuannya agar permukaan fiberglass hasil cetakan menjadi lebih halus dan 

rata sehingga siap dilakukan pengerjaan lebih lanjut. 

C. Alat dan Bahan 

Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah bahan baku 

fiberglas beserta pendukungnya, pisau cuter, penggaris, gunting. 

D.Prosedur percobaan 

1. Mahasiswa melakukan pembuatan cetakan fiber resin yang akan dibuat. 

2. Mahasiswa melakukan penyiapan dan pemotongan anyaman mat yang akan 

digunakan. 

3. Mahasiswa melakukan pencampuran bahan yang akan dicetak. 

4. Mahasiswa melakukan pencetakan fiber resin dan membiarkan sampai 

kering. 

5. Mahasiswa membuka cetakan fiber resin yang telah kering. 

6. Mahasiswa melakukan finishing hasil cetakan 

E.Tugas  

1. Membuat laporan proses pengerjaan fiber resin. 
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Acara 9 

Pokok bahasan     :  Proses Pengerjaan Logam   

Acara Praktikum    :  Pengerjaan Logam  

Tempat      :  Industri Logam 

Alokasi Waktu    :  4 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa dapat memahami proses casting dan molding 

2. Mahasiswa mahasiswa dapat memahami proses pembentukan logam. 

3. Mahasiswa dapat memahami proses pemotongan logam 

B. Dasar Teori 

Dasar dari Teknologl Mekanik adalah penyelesaian proses logam dan 

non logam dari bentuk bijih besi (raw material) menjadi barang yang dapat 

digunakan. Hampir semua logam dibuat mula-mula dalam bentuk balok "ingot" 

(ingot casting) hasil proses pemurnian logam dari bijihnya, yang kemudian 

merupakan bahan baku untuk proses selanjutnya. Proses ini menyangkut 

penyelesaian suatu bahan yang mula-mula dicetak dalam suatu cetakan 

kemudian dengan proses lain dibentuk, dipotong, dihaluskan, disambung atau 

dirubah sifat phisisnya menjadi produk yang dikehendaki.  

Pada dasarnya, proses pembuatan benda kerja logam dapat 

dikelompokkan sebagai berikut ini. 

1.      Proses pengecoran. 

2.      Proses pembentukan. 

3.      Proses pemotongan. 

4.      Proses penyambungan atau penyatuan. 

5.      Proses perlakuan phisis. 

6.      Proses penyelesaian atau pengerjaan akhir. 

C.Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah peralatan pengaman dan 

pelindung diri dari perusahaan yang kita kunjungi. 

D.Prosedur percobaan 

 Mahasiswa mengamati proses pengerjaan logam di perusahaan yang 

didatangi untuk kunjungan lapang. Buat dokumentasi dan pencataatan hal-hal 

yang penting terkait pengerjaan logam. 

E.Tugas  

1. Buat laporan tentang proses dan mekanisme pengerjaan logam pada 

perusahaan yang dikunjungi. 
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Acara 10.  11. 12 

Pokok bahasan     :  Pengujian Bahan   

Acara  Praktikum   :  Uji Tarik; Uji Tekan; Uji Bentur 

Tempat      :  Lab Fakultas Teknik UNEJ / Lab MOT 

Alokasi Waktu    :  3 x 2  jam  

 

Petunjuk pelaksanaan mengikuti petunjuk praktikum di lab yang bersangkutan 

 


