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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah yang wajib sebagai 

persyaratan dalam mencapai sarjana I pada program studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. 

Kerja praktek ini dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan 

pengalaman kerja supaya menambahkan wawasan yang lebih luas mengenai 

pekerjaan dalam bidang Teknik Sipil. Dalam kerja praktek mahasiswa 

diharapkan ikut turun ke lapangan supaya dapat melihat bagaimana 

sebenarnya kondisi yang terjadi dilapangan saat melakukan konstruksi kerja. 

Selain itu dalam kerja praktek, mahasiswa dapat melakukan pengecekan 

terhadap teori yang didapatkan di dalam perkuliahan apakah dapat 

diterapkan di dalam lapangan atau tidak. 

Untuk itu, penulis melakukan pengajuan dan melaksanakan kerja 

praktek dalam salah satu proyek konstruksi yang sedang berlangsung di 

Kota Batam yaitu proyek pembangunan Apartemen Formosa Residence. 

Adapun pemilik proyek adalah PT. Artha Utama Propertindo, pelaksanaan 

konstruksi dilaksanakan oleh PT. Tata Mulia Nusantara Indah. 

Dengan demikian penulis dalam kerja praktek ini diharapkan dapat 

lebih mengerti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengatasi masalah 

pada saat di lapangan. Sehingga tidak hanya teori, pengalaman di lapangan 

juga sangat berguna dalam bidang Teknik Sipil. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Dalam kerja praktek pada pembangunan Apartemen Formosa 

Residence, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya berpusat pada 

manajemen konstruksi  mengenai bagian penjadwalan yaitu bagian kurva S 

dan Network planning. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup ini, 

penulis dapat melakukan pengamatan, pembahasan, serta menyelesaikan 

suatu permasalahan yang berguna untuk memperdalam ilmu sipil. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah kurva S aktual mengalami penurunan atau kenaikan grafik 

terhadap kurva S rencana? 

2. Apa faktor yang membuat grafik kurva S aktual mengalami 

penurunan atau kenaikan? 

3. Apakah penurunan atau kenaikan kurva S aktual terhadap kurva S 

rencana berpengaruh pada network planning? 

1.4 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dalam melakukan kerja praktek adalah :  

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana I. 

2. Mahasiswa dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang 

tidak didapatkan didalam bangku kuliah. 

3. Menambah pengalaman kerja mahasiswa. 

4. Mahasiswa dapat membandingkan ilmu teori yang didapatkan di 

bangku kuliah dengan ilmu lapangan. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun beberapa metode untuk mendapatkan data – data yang 

diperlukan untuk laporan kerja praktek ini supaya dapat disusun sesuai 

penyusunannya antara lain : 

1. Metode pengamatan 

Dalam metode ini cara pelaksanaannya adalah dengan cara 

mengamati proses pekerjaan yang sedang berlangsung dari awal 

pekerjaan sampai akhir pekerjaan. 

2. Metode wawancara 

Dalam metode ini cara pelaksanaannya adalah dengan cara 

melakukan pertanyaan kepada pihak yang berwenang yang ada 

dilapangan kerja. 

3. Metode dokumentasi 

Dalam metode ini cara pelaksanaannya adalah dengan cara 

menggunakan alat elektronik seperti kamera digital untuk 

mendapatkan data – data mengenai pembangunan Apartemen 

Formosa Residence. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

1. Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, 

tujuan kerja praktek, metode pengumpulan data serta sistematika 

penulisan laporan. 
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2. Bab II  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini menjelaskan tentang dasar teori dan dasar refernsi 

dalam penulisan laporan kerja praktek. 

3. Bab III  Gambaran Umum Perusahaan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran suatu perusahaan serta 

menjelaskan tentang struktur organisasi yang di gunakan 

perusahaaan, tugas dan tanggung jawab pelaksana proyek dan sistem 

yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. 

4. Bab IV  Metodologi 

Menjelaskan metode – metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

konstruksi proyek Apartemen Formosa Residence yang berupa hasil 

dari pengamatan penulis dalam kerja praktek tersebut.. 

5. Bab V  Analisis Data dan Perancangan 

Melakukan analisa data – data yang diperoleh selama kerja praktek 

berlangsung. 

6. Bab VI  Kesimpulan dan Saran 

 Membahas mengenai kesimpulan dari laporan kerja praktek dan 

saran untuk pemilik proyek. 
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