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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kerja Praktek merupakan salah satu matakuliah yang wajib diselesaikan 

oleh seluruh mahasiswa agar dapat memenuhi persyaratan mendapat gelar S1. 

Kerja praktek ini dilaksanakan selama 2 bulan. Kerja praktek yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa ini berupa kunjungan lapangan yang memberikan pengalaman 

serta ilmu dalam bidang konstruksi.  

Kerja Praktek ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mencari pengalaman serta pengetahuan pekerjaan lapangan dalam dunia 

nyata. Sehingga para mahasiswa dapat memahami jalan atau proses nya suatu 

konstruksi ini berlangsung.  

Maka dari itu penulis melakukan kerja praktek dalam “Proyek 

Pembangunan Apartment Citra Plaza Nagoya-Batam”. Untuk melaksanakan 

konstruksi Pondasi ini akan digunakan alat berat atau yang biasa kita sebut alat 

kontruksi. Disini kami akan membahas alat konstruksi yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan pondasi ini yaitu Alat Bor SUNWARD 16A yang sedang 

digunakan atau di pakai untuk konstruksi Bored Pile diproyek Citra Plaza 

Nagoya . 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

1. Menganalisis durasi waktu pekerjaan dan kuantitas alat Bored Pile 

2. Menganalisis jenis-jenis alat bantu yang dibutuhkan 

3. Menganalisis produktivitas alat yang digunakan 
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1.3 Rumusan Masalah 

Penulis menyadari bahwasannya penulis tidak dapat membahas secara 

rinci semua permasalahan yang ada dalam Proyek Pembangunan Apartemen Citra 

Plaza Nagoya di karenakan keterbatasan waktu, maka penulis akan membahas 

permasalahan yang penulis amati selama mengikuti observasi alat berat yang 

digunakan dalam pembangunan Apartement Citra Plaza Nagoya ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagian-bagian dari alat berat Bored Pile  

2. Metode pekerjaan yang menggunakan alat berat. 

3. Analisis produktivitas alat berat. 

4. Dokumentasi di lokasi Proyek. 

Metode yang penulis pakai dalam mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, sebagai berikut :  

1. Pengamatan secara langsung di lapangan pada saat proyek sedang 

berlangsung. 

2. Pengumpulan data meliputi data umum alat yang bekerja dan data-

data teknis proyek serta mengabadikan gambar proyek untuk 

dokumentasi ketika proyek berlangsung.  

3. Wawancara mengenai masalah yang didapat dari hasil pengamatan 

penulis di lapangan proyek selama penelitian berlangsung dengan 

para pelaksana konstruksi seperti kontraktor dan mekanik yang 

mengawasi alat yang digunakan dalam proyek konstruksi ini. 
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4. Studi literatur dari berbagai sumber guna melengkapi data-data dari 

keterangan observasi lapangan maupun teknik wawancara.  

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan Peralatan Konstruksi ini, penulis lebih 

banyak membahas ruang lingkup yang meliputi kegiatan-kegiatan yang di lakukan 

oleh alat Crane Bor dilapangan proyek. Secara umum ruang lingkup kajian terdiri 

dari: 

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan 

proyek dalam menggunakan alat Crane Bor 

2. Data-data pelengkap yang digunakan untuk melengkapi alat Crane Bor 

agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. 

3. Kegiatan pelaksanaan yang dikerjakan oleh alat Crane Bor di lokasi 

proyek, yang meliputi pembangunan Apartemen Proyek Citra Plaza 

Nagoya. 

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, penulis membagi laporan 

kerja praktek ini menjadi beberapa bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang penggunaan alat berat , maksud 

dan tujuan, latar belakang, metode pengumpulan data, dan dilanjutkan 

dengan batasan masalah serta sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN UMUM  

Menguraikan data-data berupa data umum alat dan data teknis alat 

berat Bored Pile. 

 

 

Leni Lita, Metode Pekerjaan Pondasi Borepile Pada Proyek Pembangunan Apartement Citra Plaza Nagoya Batam 
PT. Pratama Widya, 2018 UIB Repository©2018



4 
 

  Universitas Internasional Batam 

3. BAB III LATAR BELAKANG PROYEK  

Menguraikan tentang manajemen-manajemen proyek yang berupa 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan 

efisien. 

4. BAB IV METODOLOGI 

Menguraikan tahap persiapan yang di lakukan sebelum pekerjaan 

konstruksi dilaksanakan. 

5. BAB VI TUGAS KHUSUS 

Menguraikan metode pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh 

kontrakor pelaksana dengan mempertimbangkan standar-standar 

pelaksanaan konstruksi di Indonesia. 

6. BAB VI KESIMPULAN 

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pengamatan penulis selama 

melakukan pengamatan dilapangan. 
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