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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan mata kuliah yang diwajibkan kepada mahasiswa 

dalam menempuh tugas akhir pada jenjang strata 1 di program studi teknik sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. Kerja 

Praktek yang berjalan selama tiga bulan memberikan pengalaman dan 

pengetahuan kepada mahasiswa mengenai kelangsungan proyek konstruksi dari 

awal proses perencanaan sampai ke tahap penyelesaian sehingga mahasiswa dapat 

menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah dipelajari selama di 

perkuliahan dengan  kondisi nyata yang terjadi  di lapangan. 

Sehubung dengan hal yang diatas penulis mengajukan dan melaksanakan 

kerja praktek di salah satu proyek konstruksi yang sedang berlangsung di pulau 

Batam, yaitu proyek pembangunan apartement Puri Khayangan, yang lokasinya 

berada di Batam Center. Adapun pemilik proyek adalah PT.Kinarya Rekayasa dan 

pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh PT.Prambanan. Apartement ini adalah 

apartemen bersubsidi dibangun dengan 18 lantai dengan total hunian 490 unit 

dengan dua tipe yaitu tipe 36 dan tipe 28. 

Diharapkan dalam kerja praktek ini penulis dapat lebih memahami dan 

mampu berpikir kritis dalam pelaksanaan, perhitungan, dan menganalisa 

permasalahan yang timbul di lapangan. Kerja praktek ini diharapkan membuat 

penulis melakukan evaluasi diri dan mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia 

kerja di bidang teknik sipil. 
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1.2 Latar Belakang Proyek 

Seiring dengan kemajuannya zaman membuat masyarakat ingin 

mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mewah tetapi terjangkau dalam biaya.Seperti 

dalam segi hunian, banyak masyarakat yang ingin mendapatkan hunian seperti 

apartemen.Biasanya apartemen harganya sangatlah mahal dan hanya terjangkau 

oleh kalangan-kalangan menengah keatas. 

Pembangunan apartemen Puri Khayangan adalah pembangunan apartemen 

bersubsidi pertama di Batam. Apartemen ini mendapatkan subsidi dari 

pemerintah. Apartemen ini dibangun agar semua kalangan bisa mendapatkannya. 

Apartemen ini  berada di Batam Center dibelakang perumahan Rekaland Squard, 

lokasi apartemen ini sangatlah strategis karena aksesnya dekat dengan rumah 

sakit, bandara, area bisnis, dan pusat pemerintahan. 

 Pembangunan apartemen ini dengan 18 lantai, total hunian sekitar 490 unit, 

apartemen ini ada dua tipe yaitu tipe 36 dengan dua kamar dan tipe 28 dengan 

satu kamar.Apartemen ini dibangun dikarenakan harga lahan dan bangunan yang 

terus naik, dan tidak ada lagi perumahan bersubsidi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah bertujuan untuk menyelesaikan dan mengedintifikasi  ma-

salah-masalah yang akan dibahasa oleh penulis selama masa kerja praktek ber-

langsung. Berdasarkan latar belakang , dapat dirumuskan masalah yang akan 

dibahas oleh penulis yaitu : 

1. Apakah metode PERT sangat aktual digunakan di dalam proyek ? 

2. Bagaimana bila pekerjaan yang berlangsung dilapangan tidak dil-

aksanakan sesuai dengan metode PERT ? 
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3. Apakah dengan menggunakan metode PERT dapat menemukan jalur 

krits ? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

Ada beberapa tujuan yang dicapai selama kerja praktek ini yaitu : 

1. Mahasiswa mampu mengembangkan potensi dan mengaplikasikan ilmu yang 

telah didapat selama perkuliahan di lingkungan kerja nyata. 

2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam menangani proyek dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, metode konstruksi, manajemen proyek, serta 

upaya untuk mengantisipasi sebuah masalah yang timbul di dalam proyek. 

3. Mahasiswa melatih pola pikirnya dalam mengatasi masalah dan menganalisis 

permasalahan untuk mendapatkan penyelesaiannya. 

4. Mahasiswa dapat mempelajari hal-hal yang tidak didapat di perkuliahan 

seperti manajemen konstruksi, metode pekerjaan konstruksi dan 

mendapatkannya di lapangan kerja. 

Adapun manfaat yang didapat selama kerja praktek yaitu : 

1. Mahasiswa mendapatkan pembekalan dan persiapan diri untuk terjun kedunia 

teknik sipil. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan ilmu yang didapat diperkuliahan dengan 

yang ada dilapangan kerja. 

3. Mahasiswa melatih cara pola pikir dalam mengatasi masalah yang ada 

dilapangan kerja. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pembahasan kerja praktek adalah membahas mengenai 

manajemen proyek yang ada di proyek konstruksi apartemen Puri Khayangan. 
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Penulis akan membahas mengenai metode manajemen proyek yaitu metode pert, 

jalur kritis. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan laporan kerja praktek penulis menggunakan beberapa 

metode. Adapun metode-metode yang digunakan oleh penulis untuk menyusun 

laporan kerja praktek diantaranya adalah : 

1. Metode Observasi (pengamatan) 

Metode observasi adalah metode yang dimana pegumpulan datanya  

didapat dengan cara mengamati langsung kelapangan. Penulis melakukan 

pengamatan secara langsung dan melihat proses pekerjaan yang 

berlangsung dilapangan. 

2. Metode Interview (wawancara) 

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara 

menanyakan langsung kepada narasumber yang berada di lapangan. 

Penulis menanyakan langsung kepada narasumber yag ada diproyek 

untuk mengumpulkan data yang diinginkan. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan penulis membuatnya untuk memudahkan 

dalam pemahaman atas laporan yang telah dibuat.Penulis menguraikan laporan 

kerja praktek ini menjadi beberapa bab, yaitu : 

BAB I      PENDAHULUAN  

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang kerja praktek, latar 

belakang proyek, tujuan dan manfaat kerja praktek, ruang lingkup, 

metode pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II menguraikan tentang manajemen proyek, tujuan 

manajemen proyek, metode dan teknik manajemen proyek, system 

pengadaan dan pengaturan sumber daya, sumber daya biaya, sumber 

daya material dan alat. 

BAB III    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab III penulis menguraikan tentang identifikasi perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, pengawasan, dan pengontrolan selama 

proyek berlangsung dilapangan. 

BAB IV    METODOLOGI 

Pada bab IV menguraikan metode-metode yang digunakan diproyek 

tempat penulis kerja praktek  meliputi metode perencanaan, 

pengumpulan data, system yang diterapkan, dasar aturan yang 

digunakan, dan aktivitas perusahaan selama proyek konstruksi 

berlangsung. 

BAB V      ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Pada bab V menguraikan tentang analisa data manajemen proyek 

dengan menggunakan metode pert, jalur kritis, dan kurva S. 

BAB VI     KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab VI membahas kesimpulan dalam kerja praktek dan saran 

yang diberikan penulis.  
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab V menguraikan tentang analisa data manajemen proyek 

dengan menggunakan metode pert, jalur kritis, dan kurva s. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab VI membahas kesimpulan dalam kerja praktek dan saran 

yang diberikan penulis.
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