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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja praktek merupakan salah satu matakuliah wajib yang harus diambil 

oleh mahasiswa yang menempuh tugas akhir pada jenjang Strata-1 di Program 

Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Internasional Batam. Kerja Praktek memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mendapatkan pengalaman langsung pada pengerjaan proyek kontruksi dari 

awal proses perencaan proyek hingga tahap penyelesaian proyek, dengan 

mengikuti proses Kerja Praktek tersebut mahasiswa dapat menerapkan dan 

membandingkan teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan 

kondisi nyata yang terjadi dilapangan serta mengerti dan memahami proses 

berjalannya proyek kontruksi ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan 

kontruksi. 

Sehubung dengan hal yang disebutkan pada paragraf pertama, maka 

penulis melakukan kerja praktek di Proyek Pembangunan Gedung Sporthall 

kampus Universitas Internasional Batam dengan menerapkan kontruksi baja dan 

komposit, yang berlokasi di Kota Batam dengan pemiliknya adalah Universitas 

Internasional Batam. Latar belakang dibangunnya Gedung Sporthall ini untuk 

menfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakat, serta menjadi 

tempat untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berfokus pada bidang 

olahraga melakukan kegiatan rutin bahkan melaksanakan Event olahraga, yang 

dimana fasilitas yang ada sebelum dibangunnya Sporthall ini tidak cukup untuk 

memfasilitasi kegiatan mahasiswa. 
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Proyek pembangunan Sporthall merupakan tahapan selanjutnya dari 

pengembangan dan pembangunan area Kampus UIB dengan didahului 

pembangunan lantai 5 dan 6 Gedung B dan dilanjutkan lagi dengan penambahan 

ruang pada selasar tengah gedung B dari lantai 3 ke lantai 6, pekerjaan pada 

proyek Sporthall menggunakan struktur baja dan beton sehingga ada 4 tahap 

pengerjaan, tahap I pekerjaan fisik pematangan lahan, dilanjutkan pekerjaan fisik 

tahap II yaitu pekerjaan struktur konstruksi utama selama 336 hari kalender  dan 

terakhir akan dilaksanakan pekerjaan finishing. 

  Diharapkan dalam kerja praktek ini penulis mampu berpikir kritis dalam 

pelaksanaan, serta  mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan 

membantu memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi. 

Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat menentukan dengan cara dan 

bahan apa yang bisa diterapkan untuk menghasilkan struktur bangunan yang 

efisien serta mengintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan yang ada pada 

dirinya sendiri sebelum memasuki ke dunia kerja profesional di bidang teknik 

sipil. 

 

1.2. Tujuan Kerja Praktek 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan pelaksanaan kerja 

praktek ini sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mendapatkan kesempatan langsung untuk ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan proyek kontruksi yang berhubungan dengan bidang 

Teknik Sipil yang telah dipelajari di perkuliahan. 
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b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisa 

pelaksanaan pada proyek serta metode yg digunakan. 

c. Mahasiswa dapat membuat analisa perbandingan mengenai 

pengetahuan yang didapat diperkuliahan dengan kegiatan yang 

sebenarnya pada proyek pembangunan. 

d. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan, wawasan serta pengalaman 

dalam kegiatan proyek kontruksi bangunan. 

e. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan menjalin hubungan yang 

baik dengan para pekerja lapangan. 

 

1.3. Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pelaksanaan kerja 

praktek ini sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mapu mengidentifikasi masalah pada proyek pembangunan 

dan dapat mencari solusi dengan baik. 

b. Menerapkan teori yang didapat diperkuliahan dan menambah wawasan 

pengetahuan serta pengalaman dari proses kerja praktek. 

c. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan menumbuhkan sikap 

kedisiplinan dalam pekerjaan. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Secara umum ruang lingkup dalam penyusunan laporan ini terdiri dari: 

a. Kerja praktek dilakukakn selama 3 bulan dimulai pada tanggal 20 

Februari samp samapi 20 April 2018 
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b. Kerja praktek dilakukan di lokasi proyek pembangunan Sporthall 

kampus Universitas Internasional Batam, yang dilaksanakan oleh PT. 

Anugrah Bintang Trijaya, Batam. 

c. Data-data berupa gambar kerja dan informasi diperoleh dari pihak-

pihak yang terlibat dalam proses pembangunan proyek sesuai dengan 

tugas-tugas dan kedudukan masing-masing pihak. 

d. Ruang lingkup mahasiswa dalam proyek pembangunan ini melingkupi 

proses pelaksanaan dan perkerjaan struktur bangunan pada sporthall 

kampus Universitas Internasional Batam. 

e. Menganalisa, mendalami, mengetahui dan membahas kompisisi 

kekuatan, dan perencanaan pondasi yang menjadi objek pembahasan 

penulis. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Dalam laporan kegiatan kerja praktek, penulis menjelaskan rangkaian 

kegiatan selama pelaksanaan Kerja Praktek yang dibagi dalam bab-bab yaitu: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

Memaparkan lata belakang kerja praktek, ruang lingkup, tujuan kerja 

praktek, manfaat, dan sistematika pembahasan. 

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Memaparkan tentang data, pengetahuan dan informasi yang diperoleh 

untuk dijadikan dasar refrensi melakukan pelaksanaan topik kerja 

praktek yang ditinjau. 

c. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Memuat tentang identitas dari perusahaan penyedia lokasi kerja praktek 

yang diantaranya mengenai struktur organisasi pada proyek, metode-

metode yang dipakai, dan aktivits kegiatan operasional di lapangan. 

d. BAB IV : METODOLOGI 

Menjelaskan tentang metode dan proses pengambilan data pada proyek 

pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai pembahasan secara 

rinci dan detail, serta metode dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan 

apa yang penulis dapatkan selama proses kerja praktek. 

e. BAB V : ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang proses pengambilan data sampai analisa data-data 

tersebut sesuai dengan tugas khusus yang diberikan oleh dosen 

pembimbing. Pada BAB V tugas khusus yang dikerjakan meliputi 

analisa tumpuan dasar (baseplate), yang mencakupi analisa gaya tarik 

pada angkur baut baut, analisa gaya geser pada angkur baut, analisa 

gaya tumpu, dan analisa kekuatan yang dapat ditahan terhadap 

kombinasi gaya geser dan tarik. 

f. BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan kesimpulan dari kegiatan pelaksanaan kerja praktek dan 

saran yang diberikan selama kegiatan kerja praktek. 
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