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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Ilmu merupakan suatu hal yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tanpa 

ilmu pengetahuan, kehidupan setiap individu tidak akan berjalan dengan baik dan 

benar. Ilmu pengetahuan yang telah dimiliki setiap individu sangat berbeda-beda. 

Diera globalisasi sekarang menuntut masing-masing individu untuk mampu 

bersaing dan mempertahaankan kompetensi nya dalam sebuah karir. Bukan  hanya 

ilmu pengetahuan yang berupa teori  yang diperlukan, tetapi ilmu pengetahuan pada 

hal penerapannya di lapangan diperlukan juga. Didalam semua aspek, ilmu yang 

khususnya sangat berhubungan dengan suatu konstruksi memerlukan sebuah 

pengalaman maupun kemampuan dalam kegiatan kerja nantinya. 

Oleh karenanya, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Internasional Batam mewajibkan setiap mahasiswa agar 

mengambil mata kuliah Kerja Praktek (KP), guna memperbanyak pengalaman 

mahasiswa pada saat bekerja. Praktek kerja dilakukan pada sebuah proyek 

konstruksi selayaknya gedung, pekerjaan jalanraya, waduk, jembatan, dam dan 

bangunan sipil lainnya selama kurang lebih 3 bulan. Kerja praktek ini diharapkan 

dapat memberikan suatu ilmu yang bermanfaat umtuk mahasiswa. Hingga pada 

akhir kegiatan kerja praktek mahasiswa dapat memiliki ilmu pengetahuan teori 

serta pengalaman di dunia kerja sebagai daya saing dalam hal karir kedepannya. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Menurut surat perintah kerja praktek atas nama Wakil Rektor Universitas 

Internasional Batam, menyatakan bahwa pelaksanaan kerja praktek yang akan 

dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 

sampai dengan 1 Juni 2018. Dengan keterbatasannya waktu kegiatan kerja praktek 

yang dilaksanakan hanya 3 bulan, maka laporan kerja praktek ini diberikan batasan-

batasan yaitu sebatas pada bagian-bagian pekerjaan proyek yang diawasi dan 

dipelajari selama kegiatan kerja praktek, yaitu: 

1. Gambaran umum proyek gedung apartemen “Formosa Residence”.

2. Struktur organisasi proyek dan tugas masing-masing jabatan.

3. Proses pengerjaan stuktur atas seperti kolom, balok, plat lantai, tangga.

4. Master schedule proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa

Residence”.

5. Manajemen Konstruksi proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa

Residence”.

6. Analisa kekuatan struktur balok.

Didalam laporan kerja praktek ini penulis tidak akan membahas materi-materi 

sebagai berikut: 

1. Proses pengerjaan struktur bawah seperti pondasi dan raft foundation.

2. Membahas perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Membahas pekerjaan arsitektur ruangan.
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1.3 Tujuan Kerja Praktek 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan membuktikan kemampuannya secara 

profesional, perilaku baik serta keterampilannya pada sebuah proyek dengan 

jelas dan sesuai dengan komitmen yang tinggi. 

2. Mahasiswa dapat manambah keahlian dalam menerapkan  ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dibangku perkuliahan, terlebih dalam hal mendesain, 

merencanakan, mengimplementasikan, merancang dan mengevaluasi suatu 

tugas. 

3. Mahasiswa mendapat pembekalan yang berguna untuk didunia kerja 

nantinya, seperti lebih meningkatkan kebiasaan kerja yang baik, bertanggung 

jawab, mandiri, dan jujur. 

4. Mahasiswa mampu menekuni perkembangan ilmu pengetahuan sebagai 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi didunia usaha yang kegiatannya 

bergerak dibidang kontraktor. 

5. Kerja praktek memyumbangkan wawasan yang lebih untuk mahasiswa 

mengenai sistem kerja dan aktivitas kegiatan operasional dalam perusahaan 

tersebut. 

6. Mahasiswa mendapat pengalaman dunia kerja dengan profesional sebelum 

memulai aktivitas kerja. 

7. Mahasiswa menjadi termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan ilmu 

pengetahuannya atau melanjutkan studi dalam bidang yang dijalani. 
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1.4 Metode Pengumpulan Data 

Laporan kerja praktek ini menggunakan metode-metode dalam mengambil 

data yang dibutuhkan pada penyusunan laporan kerja praktek ini. Adapun metode 

atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan data diantara lain ialah: 

1. Metode Pengamatan

Metode pengamatan ini dilaksanakan dengan mengamati proses kegiatan

pekerjaan yang dilakukan para pekerja proyek pembangunan gedung

apartemen “Formosa Residence”.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara ini dilaksanakan dengan wawancarai secara langsung

seluruh pihak pada proses pembangunan gedung apartemen “Formosa

Residence”.

3. Metode Tinjauan Pustaka

Metode tinjauan pustaka, penulis mencari tambahan informasi dengan

membandingkan data-data pada kegiatan proyek pembangunan gedung

apartemen “Formosa Residence” dengan referensi yang diambil dari jurnal,

internet ataupun buku.

4. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan menggunakan kamera, yang

digunakan untuk memperoleh data maupun informasi terhadap proyek

pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence”
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek, penulis akan membahas kegiatan- 

kegiatan pelaksanaan pengerjaan lapangan proyek. Untuk mendapat gambaran 

sistematis, penulis membagi penulisan laporan kerja praktek ini menjadi beberapa 

bab, yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang kerja praktek, ruang lingkup kegiatan, 

maksud dan tujuan pelaksanaan kerja praktek, metode pengumpulan data, 

manfaat proyek, dan sistematika pembahasan laporan kerja praktek. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang analisa struktur beton, dasar-dasar perhitungan struktur 

beton dan peraturan terkait perhitungan struktur beton khususnya balok. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menguraikan tentang identitas perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

aktivitas operasional perusahaan, dan metode pengerjaan proyek yang 

digunakan pada proyek. 

4. BAB IV : METODOLOGI 

Menguraikan tentang manajemen konstruksi, peralatan yang digunakan, 

metode pelaksanaan lapangan, proses pengendalian terhadap hasil pekerjaan 

pada proyek yang dikerjakan.  

5. BAB V : ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN 

Pembahasan tentang analisa data khususnya pada struktur balok yang didapat 

penulis dari pembimbing kerja praktek. 
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6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab kesimpulan dan saran membahas mengenai kesimpulan yang

diambil selama praktek kerja serta saran untuk hal yang lebih baik kedepanya

bagi proyek konstruksi dan penulis.
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