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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

 Kerja praktek adalah salah satu matakuliah wajib yang harus di tempuh 

oleh mahasiswa Universitas Internasional Batam (UIB) . Kerja praktek merupakan 

untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat maha-

siswa selama perkuliahan berlangsung, selain itu kerja praktek juga mencetak 

tenaga kerja yang handal dan berkompeten dibidangnya, dengan mewajibkan ker-

ja praktek ini mahasiswa bisa belajar proses kerja secara langsung dilapangan 

tempat mahasiswa melaksanaka kerja piraktek. Kerja praktek bukan hanya 

mengetahui proses kerja dilapangan tetapi kerja praktek juga melatih mental ma-

hasiswa dalam bekerja nantinya. 

 Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan kerja praktek di Pt. 

Pratama Widya kontraktor ini merupakan kontraktor yang khusus bergerak 

dibidang spesialis tanah dan pondasi. Dalam pelakasanaan kerja praktek ini penu-

lis mempelajari tentang proses pelaksanaan pondasi bored pile pada proyek hotel 

Wey Wey. 

 Pada proses pelaksanaan kerja praktek penulis berusaha berpikir kritis da-

lam mencari solusi permasalahan yang ada dilapangan, penulis juga belajar be-

radaptasi antara teori yang diajarkan selama perkuliahan dengan proses sebenarn-

ya yang ada dilapangan. Dengan demikian penulis dapat mencari solusi pada ma-

salah yang akan timbul di proyek. Demikian pula penulis dapat menginstropeksi 
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diri dengan memahami kekurangan yang ada dalam diri penulis sendiri sebelum 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya dan menjadi professional di bidang teknik 

sipil. 

1.2  Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari kerja praktek ini dalah sebagai berikut: 

1. Salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah tugas akhir (skripsi), 

2. Menambah wawasan mahasiswa mengenai pengetahuannya tentang 

teknik sipil, 

3. Matakuliah yang telah dipelajari di bangku kuliah diharapkan dapat 

membandingkan pekerjaan yang ada dilapangan, 

4. Melatih mental mahasiswa dalam menghadapi berbagai masalah yang 

akan terjadi didunia kerja nantinya, 

1.3 Latar  Belakang  Proyek 

Kota Batam merupakan kota dengan letak sangat strategis,selain berada  

dijalur pelayaran internasional, kota ini memili jarak yang sangat dekat dengan 

Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana Batam merupakan salah satu ko-

ta dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia.Seiring dengan perkembangan za-

man Kota Batam menjelma menjadi kota industri, yang terlihat dengan pening-

katkan pembangunan yang ada di Kota Batam. 

Salah satu pengembangan Kota Batam yaitu dengan banyaknya dibangun 

gedung-gedung tinnggi seperti, hotel, mall, dan juga apartemen selain itu 

insfrastruktur di Kota Batam juga sangat berkembang pesat, sehingga Kota Ba-

tam menjadi kota yang sangat berkembang di Indonesia. Maka dari itu penulis 
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terpacu untuk menganalisis salah satu struktur bangunan yang sangat sentral 

disebuah bangunan. Penulis disini akan mengulas tentang pondasi bored pile di 

hotel Wey Wey  Harbour Bay. 

Pondasi merupakan salah satu sebagian dari kontruksi bangunan yang san-

gat berfungsi untuk menempatkan bangunan serta meneruskan beban yang 

disalurkan dari struktur atas kedasar tanah pondasi yang cukup kuat untuk mena-

han agar tidak terjadinya kegagalan dalam strukturnya. Jenis pondasi akan oleh 

berat bangunan dan keadaan tanah sekitar. Pondasi dibagi menjadi dua macam 

yakni pondasi dangkal serta pondasi dalam, pondasi dangkal terdiri dari pondasi 

tapak, pondasi memanjang, pondasi tikar, pondasi rakit, pondasi sumuran, pon-

dasi umpak, dan pondsi plat beton jalur. Sedangkan pondasi dalam terdiri dari 

pondasi tiang pancang, dan pondasi caissons (bored pile). 

Berdasarkan hasil uji tanah lokasi hotel Wey Wey ini lebih efisien 

menggunakan pondasi bored pile dari pada pondasi lainnya. Perencanaan pem-

bangunan sebuah hotel harus mengutamakana dua buah aspek yaitu secara kese-

luruhan menjadi suatu  yang harus diambil keputusan untuk perencanaan hotel 

tersebut. 

1.4. Ruang Lingkup 

Dalam melaksanakan kerja praktek diproyek hotel Wey Wey  ruang ling-

kup permasalahan dibatasi pada pekerjaan pelaksanaan dan daya dukung pondasi 

bored pile. Pembatasan ruang lingkup ini dialkukan agar penulis bisa mendalami 

serta mengetahui bagian – bagian yang akan menjadi bahan penelitian dalam 

pelaksanaan kerja praktek ini. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang diadanya kerja 

praktek serta tujuan diadakan kerja praktek, latar belakang 

proyek,maksud dan tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini memuat mengenai pembahasan umum dan landasan teori 

yang digunakan untuk menjunjung pelaksanaan laporan kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PROYEK  

Pada bagian bab ini membahas mengenai identitas prusahaan dan struktur 

organisasi perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bagian ini membahas mengenai metode pengumpulan data dan 

pelaksanaan pondasi bored pile. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Pada bagian bab ini membahas perhitungan daya dukung pondasi bored 

pile. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kesimpulan dan saran membahas mengenai kesimpulan yang 

diambil selama kerja praktek serta saran hal yang lebih baik kedepan 
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