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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek 

Dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan perkembangan 

teknologi pada zaman ini, metode pembelajaran dan pengajaran  dan materi 

yang diberikan juga harus ditingkatkan. Dengan perkembangan zaman saat 

ini sistem pembelajaran juga tidak hanya didapat dari perkuliahan, ilmu 

pengetahuan juga dapat didapatkan dimana saja dan kapan saja.Maka, 

Universitas Internasional Batam sebagai lembaga akademis yang bertumpu 

pada ilmu pengetahuan teknologi, menetapkan kurikulum yang dapat 

mengikuti perkembangan.Salah satu nya ialah dengan memberikan mata 

kuliah kerja praktek kepada mahasiswanya. Kerja praktik lapanganadalah  

suatu kegiatan yang diselenggarakan pihak universitas kepada mahasiswa 

yang dilakukan di masyarakat, perusahaan ataupun instansi dengan tujuan 

agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan berlangsung. 

Dengan kerja praktek, mahasiswa juga di tuntut untuk dapat 

memahami dan mempelajari dunia kerja agar mahasiswa mendapat gambaran 

dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah perkuliahan selesai.Tidak 

hanya itu, mahasiswa juga dituntut untuk mempunyai ketrampilan dan 

mempunyai kemampuan untuk menggunakan ilmu yang dimilikinya.
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Melalui kerja praktiek lapangan, diharapkan dapat menjadi wadah 

mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya.Kerja praktek juga dapat 

menjadi sebuah kegiatan dalam mempersiapkan mahasiswa agar menjadi 

kreatif, kompeten, terampil, dan bertanggung jawab dalam dunia 

perkerjaan.Melalui kerja praktek diharapkan dapat menciptakan pekerja yang 

professional di bidangnya. Dengan diadakannya kerja praktek, mahasiswa 

akan mendapat gambaran dunia kerja sehingga mahasiswa dapat 

mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja 

yang nyata. 

Dalam rangka melaksanakan mata kuliah kerja praktek ini, penulis 

akan melaksanakan kerja praktek selama 90 hari kalender. Di kesempatan ini, 

dipilih PT. Kinarya Rekayasa sebagai owner, &PT./Prambanan Dwipaka 

sebagai kontraktor yang sedang melakukan Proyek Pembangunan 

Apartement Puri Khayangan yang berlokasi di depan Kapital Plaza, Batam 

Centre, Batam, Kepulauan Riau. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari dilaksanakannya kerja praktek lapangan ini adalah: 

1. Untuk mempersiapkan mahasiswanya dalam menghadapi dunia kerja 

yang sebenarnya, mengasah kemampuan mahasiswa terutama dalam 

komunikasi secara lisan maupun tulisan.  

2. Untuk melatih mahasiswa dalam bekerja sama sesama tim. 
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3. Untuk bias memenuhi  salahsatu syarat penyusunan skripsi pada 

program akademik studi Teknik Sipil & Perencanaan di Universitas 

Internasional Batam. 

 

1.3. Manfaat Kerja Praktek 

Manfaat kerja praktik lapangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat menjelaskanmengenai proses.-proses yang terjadi di 

dalam sebuah proyek. Seperti sebuah proses perencanan bangunan, 

proses pembangunan, manajemen konstruksi proyek & pengadaan jasa 

konstruksi. 

2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam menghadapi masalah 

yang terjadi di lingkungan kerja baik teknis maupun non teknis. 

3. Mahasiswa dapat memperoleh ilmu dan mendapatkan pengalaman 

selama kegiatan konstruksi berlangsung melalui pengamatan secara 

langsung di proyek. 

 

1.4. Ruang lingkup dan Batasan Masalah 

Kerja Praktek yang dilaksanakan.selama 90 hari kerja terhitung mulai 

dari tanggal 13 Februari 2018  sampai dengan tanggal 13 Mei 2018. Karena 

keterbatasan waktu, maka tidak bisa melakukan pengamatan semua proses 

secara menyeluruh.  Maka , penulis membatasi beberapa masalah yang bias 

dibahas pada laporan ini terbatas pada.bagian-bagian pekerjaan yang 

berlangsung pada waktu kerja praktik berlangsung , yaitu: 
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1. Tinjauan.Umum 

Membahas mengenai Proyek Pembangunan Apartemen Puri 

Khayangan yang dilaksanakan oleh PT. Prambanan Dwipaka. 

2. Tinjauan Khusus 

Membahas mengenai pekerjaan yang diamati selama masa  kerja 

praktek yaitu pekerjaan struktur bawah yang meliputi pekerjaan 

pondasi bored pile selama 90 hari kalender yaitu dari tanggal 13 

Februari 2018 – 13 Mei 2018. Data-data berupa gambar kerja maupun 

informasi didapat dari pihak yang terlibat dalam peembangunan 

proyek tersebut sesuai dengan semua aturan yang berlaku. 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data  

Dalam menyajikan gambaran yang jelas, penulis telah mengumpulkan 

data sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Laporan kerja ini adalah 

merupakan laporan dari hasil penngamatan penulis selama pelaksanaan kerja 

praktek di proyek tersebut. Dalam menyelesaikan laporan ini penulis 

menggunakan beberapa metoda untuk penelitian yaitu: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Dalam metode ini, penulis melakukan pengamatan langsung 

dilapangan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung.Penulis 

melakukan pengamatan terhadap hal-hal, yang berkaitan dengan 

perkerjaan pondasi. Penulis juga melakukan  observasi terhadap 
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permasalahan yang.terjadi dilapangan dan mencari solusi untuk 

permasalahan tersebut. 

2. Metode Interview (Wawancara secara langsung) 

Metode ini, penulis melakukan wawancara dengan semua orang yang 

terlibat di proyek.Wawancara dengan pihak pengawas proyek, pihak 

kontraktor, dan mandor, ataupun dengan helper yang bertugas 

dilapangan mengenai segala hal yang belum penulis ketahui dan 

menanyakan semua masalah yang sering terjadi dilapangan dan 

solusinya. 

3. Metode Instrumen  

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

berbagai alatbantu dalam melakukan penelitian seperti kamera, alat 

tulis, dan alat bantu yang lain. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam laporan kerja praktik lapangan ini, penulis menjelaskan 

rangkaian kegiatan selama masa kerja praktek yang telah disusun dengan 

sistematika berikut: 

 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab satu ini, meliputi latar belakang kerja praktek, tujuan kerja 

paktek, manfat dari kerja praktek, batasan masalah, metoda 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II: TINJAUAN UMUM PROYEK 

Dalam bab ini, meliputi latar belakang proyek, tujuan proyek, lingkup 

pekerjaan proyek, data proyek, lokasi proyek. 

 

3. BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini, menjelaskan tentang identitas perusahaan yang telah 

menyediakan tempat kerja praktek diantaranya profil perusahaan, 

struktur organisasi dilapangan, aktivitas yang ada dilapangan dan 

metodelogi yang dipakai dalam melaksanakan semua kegiatan 

dilapangan. 

 

4. BAB IV: METODOLOGI 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang dilaksanakan 

dilapangan, seperti proses pengambilan data secara rinci sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, proses pengumpulan data, dan penyusunan 

data selama proses kerja praktek. 

 

5. BAB V: ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang proses pengambilan data dan menganalisis data 

tersebut sesuai dengan tugas khusus yang telah diberikan oleh dosen 

pembimbing. 

 

6. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 
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Dalam bab ini menjelaskan segala kesimpulan, dari kerja praktek dan 

saran selama proses kerja praktek. 
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