
 
 

 31 Universitas Internasional Batam 
 

BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Penentuan Lokasi Kerja Praktek 

Kerja praktek dilakukan di proyek konstruksi gedung Sport Hall Universitas 

Internasional Batam dengan pemilik proyek Yayasan Marga Tionghoa Indonesia 

(YMTI) dan pelaksana dari proyek konstruksi ini dipercayakan kepada PT. 

Anugrah Bintang Trijaya yang berlokasi di jalan Gajah Mada, Sei Ladi, Baloi, 

Universitas Internasional Batam. 

4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Waktu pelaksanaan kerja praktek ini berlangsung selama tiga bulan dari 

mulai Februari 2018 hingga Mei 2018. Kehadiran kerja praktek ini telah 

disepakait oleh penulis dan pengawas lapangan dimana penulis wajib hadir 

minimal seminggu dua kali di hari kerja 

 

Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Kegiatan 

Februari Maret April Mei 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Tahapan Persiapan :Penetapan judul, surat 
perizinan, penyediaan perlengkapan K3 
(Topi dan sepatu safety) 

                        

2 Penetapan tujuan dan survey pelaksanaan 
magang                         

3 Melaksanakan kerja praktek     

4 Pengumpulan data                   

5 Pengolahan data dan Penyusunan laporan 
akhir                       
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4.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan 

laporan kerja praktek ini sebagai berikut : 

4.3.1 Observasi 

Observasi atau yang biasa disebut sebagai peninjauan langsung ke lokasi 

merupakan salah satu metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data atau 

materi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini. Adapun 

pendapat para ahli mengenai observasi yang mengungkapkan bahwa observasi 

merupakan suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta merekam perilaku 

secara teratur untuk tujuan tertentu.  

  Observasi yang dilakukan oleh penulis juga meliputi berbagai proses 

yang pertama yaitu proses melihat, dalam hal ini penulis melihat secara langsung 

kondisi real pekerjaan proyek di lapangan. Yang kedua dalam metode observasi 

proses yang dilakukan adalah proses mengamati dan mencermati, dalam hal ini 

penulis memperhatikan dan belajar memahami lebih dalam lagi secara detail 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, 

tidak hanya tahapan tetapi juga material yang digunakan. Yang terakhir dilakukan 

ialah merekam semua kegiatan yang telah dilakukan selama terlaksananya kerja 

praktek ke dalam logbook secara garis besar, dimana format dari logbook itu 

sendiri sudah disediakan oleh pihak kampus. Selain itu penulis juga 

mendokumentasikan beberapa kegiatan yang terlaksana di lapangan. Kemudian 

penulis menuangkannya dalam bentuk laporan kerja praktek. 
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4.3.2 Wawancara 

Wawancara ialah salah satu metode kedua yang di lakukan oleh penulis. 

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan pihak 

lapangan (kontraktor pelaksana). Tujuan penulis melakukan sesi wawancara guna 

mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan dalam penyususnan laporan kerja 

praktek ini. Selain mendapatkan data pendukung, penulis juga mengajukan 

beberapa pertanyaan mengenai masalah yang terjadi di lapangan sehingga 

mengetahui solusi penyelesaiannya. Hal ini juga menambah pengetahuan penulis 

mengenai beberapa hal yang sebelumnya tidak di ketahui secara langsung dari 

para pelaksana konstruksi yaitu kontraktor dan pengawas proyek. 

4.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode mencari referensi teori yang sesuai 

dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan/dibahas. Referensi dapat dicari 

dari buku, jurnal, artikel, situs-situs di internet dan laporan penelitian terdahulu. 

Studi literatur termasuk dalam salah satu metode yang digunakan oleh penulis 

dalam proses penyusunan laporan kerja praktek dan dijadikan sebagai landasan 

dalam penulisan laporan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperkuat 

pembahasan masalah yang sedang dianalisis serta mendapatkan data tambahan 

dalam penyusunan laporan kerja praktek ini dari penelitian terdahulu.  

4.4 Metode Pengolahan Data 

Metode ini merupakan tahapan yang terakhir dilaksanakan dalam proses 

kerja praktek. Akan tetapi tidak mudah untuk dilakukan,  butuh ketelitian dan 

kesungguhan dalam mengolah data-data yang sudah terkumpul melalui metode 
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sebelumnya yang sudah dibahas. Selain itu, dalam proses ini penulis selalu 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang telah di tentukan oleh prodi.  

4.5 Metode Pelaksanaan Konstruksi 

Metode konstruksi pada proyek pembangunan Sport Hall Universitas 

Internasional Batam dapat di uraikan menjadi beberapa bagian, tetapi tidak semua 

dapat diuraikan mengingat waktu pelaksanaan kerja praktek yang begitu terbatas 

sementara pelaksanaan proyek dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama 

dan dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak semua tahapan bisa diikuti dalam 

pelaksanaan kerja praktek.  

 Berikut uraian dari beberapa tahapan dalam metode konstruksi, yaitu : 

4.5.1 Pekerjaan Pendahuluan 

Pekerjaan pendahuluan merupakan tahapan awal kegiatan yang berguna 

untuk mempersiapkan suatu proyek konstruksi. Berikut beberapa pekerjaan yang 

di lakukan dalam pelaksanaan pekerjaan pendahuluan : 

a. Pembersihan Lahan  

Tahapan ini merupakan proses pembersihan lahan dari semua yang 

mengganggu/menghalangi pelaksanaan proyek konstruksi berlangsung 

contohnya seperti pepohonan, semak-semak, sampah, dan lain sebagainya. 

Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses mobilisasi yang berlangsung di 

lapangan. 

b. Galian & Timbunan 

Pekerjaan ini dimulai setelah pekerjaan pembershan lahan selesai. Tujuan dari 

pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan elevasi tanah yang diinginkan sesuai 

dengan gambar kerja. Selain itu untuk mengubah kondisi lahan yang tadinya 
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tidak rata atau bergelombang menjadi rata dan rapi sehingga memudahkan 

proses pembangunan diatas lahan tersebut khususnya dalam pekerjaan 

pemasangan paving block. Dalam pekerjaan galian dan timbunan dibantu oleh 

beberapa alat berat yang digunakan seperti excavator, backhoe dan dump 

truck. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses Pelaksanaan Galian dan Timbunan  

(Sumber : Foto Lapangan) 

c. Pengukuran 

Pekerjaan ini dilakukan untuk menentukan kontur tanah dan titik koordinat 

yang bertujuan menentukan elevasi lahan dan batas-batas bangunan. 

Pelaksanaan pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh surveyor. Setelah 

mendapatkan elevasi yang sesuai, kontraktor memberi tanda dengan patok. 

Pekerjaan pengukuran ini dibantu dengan alat theodolit dan rambu ukur. 
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Gambar 4.2 Theodolit dan Rambu Ukur 

(Sumber : Google) 

4.5.2 Pekerjaan Struktur 

Pekerjaan struktur terdiri dari dua bagian yaitu struktur bawah dan struktur 

atas.  Struktur bawah merupakan seluruh bagian struktur bangunan konstruksi 

yang berada di bawah permukaan tanah. Struktur bawah memiliki peranan yang 

sangat penting dalam sistem struktur konstruksi karena memikul seluruh beban 

dari struktur di atasnya. Sehingga perencanaan struktur bawah harus didesain 

dengan kuat dan kokoh. Pondasi merupakan struktur bawah bangunan konstruksi 

yang berhubungan langsung dengan tanah. 

Sedangkan struktur atas merupakan struktur bangunan konstruksi yang 

berada di atas permukaan tanah. Untuk bangunan gedung bertingkat dengan beton 

bertulang sangat rawan terjadi keruntuhan. Oleh karena itu, perlu perencanaan 

struktur yang tepat dan teliti agar dapat memenuhi kekuatan, kenyamanan, 
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keselamatan dan umur rencana bangunan. Yang termasuk kedalam struktur atas 

ialah  kolom, balok, plat dan lain sebagainya.   

Mengingat terbatasnya waktu kerja praktek dilapangan, sehingga tidak 

semuanya bisa diikuti dalam pelaksanaan kerja praktek. Maka, penulis tidak dapat 

melaporkan seluruh kegiatan proyek secara mendetail dan lengkap untuk semua 

proses pekerjaan. 

a. Pekerjaan Pondasi 

Pondasi adalah struktur bagian bawah dari bangunan yang berfungsi untuk 

mendukung seluruh berat dari bagian bangunan lain diatasnya dan 

meneruskannya ke tanah yang berada di bawahnya. Pondasi ada dua jenis 

diantaranya ialah pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal 

merupakan pondasi yang tidak melakukan proses galian tanah terlalu dalam 

karena lapisan tanah cukup keras dan jenis bangunan yang biasa di bangun 

diatasnya adalah rumah sederhana. Sedangkan pondasi dalam ialah pondasi 

yang membutuhkan pengeboran atau pemancangan dalam dikarenakan 

lapisan tanah keras berada pada kedalaman yang cukup dalam yang biasanya 

digunakan untuk bangunan gedung bertingkat atau bangunan konstruksi yang 

besar. 

Jenis pondasi dalam terbagi lagi menjadi dua diantaranya pondasi tiang dan 

pondasi bor. Pada proyek konstruksi yang sedang berlangsung, digunakan 

jenis pondasi tiang pancang. Tiang pancang termasuk dalam salah satu bagian 

dari jenis pondasi tiang pada pondasi dalam. Tiang pancang yang digunakan 

adalah jenis tiang pancang rectangle  dimana tinggi dari tiang pancang yang 

tersedia ada dua, yaitu 8 meter dan 6 meter. Terdapat dua ukuran pile cap, 
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yaitu (P1 1000 x 1000 x 300 mm) dan (P2 1600 x 1000 x 400 mm). Untuk 

mencapai lapisan tanah yang keras biasanya mencapai kedalaman yang 

beragam, kisaran 12 meter – 15 meter untuk mencapai lapisan tanah keras. 

Alat berat yang digunakan dalam proses pemancangan menggunakan diesel 

hammer. Berat dari hammer itu sendiri adalah 1,8 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Proses Pemancangan Menggunakan Diesel Hammer 

(Sumber : Foto Lapangan) 

b. Fabriksi Baja 

Fabrikasi baja merupakan suatu proses penggabungan/ perakitan baja profil 

sesuai dengan gambar rencana. Semua harus disesuai berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati baik dari segi pemesanan baja maupun dari 

segi desain kekuatan baja.  Dalam proses ini ada beberapa tahapan yang 

dilakukan diantaranya : 

1. Fitter 

2. Cutting 

3. Welding 

4. Cleaning 

5. Pengujian  

6. Primare 

7. Finishing 
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Berikut adalah uraian dari beberapa tahapan dalam prose fabrikasi baja: 

1. Fitter 

Fitter merupakan proses pengukuran berdasarkan acuan gambar kerja.  

2. Cutting 

Setelah proses pengukuran selesai langkah selanjutnya adalah proses 

pemotongan. 

3. Welding 

Welding ialah proses pengelasan yang bertujuan untuk menyambung 

baja, memasang komponen tambahan pada fabrikasi baja seperti base 

plate, base stiffener dan lain sebagainya. 

4. Cleaning 

Setelah proses pengelasan maka langkah selanjutnya adalah proses 

cleaning yang bertujuan untuk membersihkan serta menghaluskan bekas 

pengelasan dan pemotongan. 

5. Pengujian 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah uji tekan dan uji keretakan 

biasanya menggunakan sinar X-Ray. Apabila dalam pengujian lolos maka 

langkah selanjutnya, tetapi jika dalam pengujian tidak lolos maka harus 

dilakukan proses perbaikan kembali. 

6. Primary 

Ini merupakan proses persiapan sebelum memasuki tahap finishing serta 

melakukan pengecekan ulang bahwa baja benar-benar steril  dan siap 

dilakukan pengecetan / finishing. 
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7. Finishing 

Ini merupakan proses terakhir yang dilakukan dalam proses fabrikasi 

baja, dalam proses ini dilakukan pengecetan pada member baja. Setelah 

di cat member baja tersebut disimpan di tempat yang aman. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Proses Pekerjaan Fabrikasi Baja 

(Sumber : Foto Lapangan)
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