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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerja Praktek merupakan salah satu persyaratan mahasiswa dalam 

pemenuhan tugas akhir untuk mencapai Strata 1 dalam Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Internasional Batam. Dalam kerja praktek ini mahasiswa 

diberi kesempatan untuk bekerja di lapangan selama 3 bulan untuk mempelajari 

tahap-tahap, metode serta jalinan komunikasi yang diperlukan dalam proses 

perencanaan, pembangunan serta penyelesaian pekerjaan konstruksi, kemudian 

mahasiswa dapat menggabungkan pengalaman yang didapatkan dalam lapangan 

dengan teori-teori yang diperoleh dalam bangku kuliah dan disimpulkan dalam 

sebuah laporan kerja praktek yang akan didukung serta diarah oleh dosen 

pembimbing untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal dan diserahkan kepada 

bidang dan jurusan. 

Oleh karena itu, penulis memilih kerja praktek di proyek Citra Plaza 

Nagoya yang berlokasi di Jl,Komplek Nagoya City Walk, Lubuk Baja. Proyek ini 

sedang dalam proses boredpile pondasi, dengan pemilik proyek adalah PT. Citra 

Seraya Supremnusa dan proses pelaksanaan boredpile dilakukan oleh PT. Pratama 

Widya. 

Dalam kerja praktek ini, diharapkan penulis dapat berpikir kritis dalam 

menghadapi masalah-masalah yang ada serta dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang terjadi. Proses boredpile di proyek Citra Plaza Nagoya ini 

masih dalam pekerjaan awal, sehingga penulis berharap dapat membantu 

perusahaan dalam pekerjaan ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan 
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demikian, diharapkan mahasiswa dapat berpikir serta intropeksi diri terhadap 

kekurangan dan masalah dalam diri sehingga dapat memperoleh pengalaman dan 

ilmu yang dapat membangkit mahasiswa menjadi professional dalam dunia kerja 

kedepannya. 

1.2 Latar Belakang Proyek 

Kota Batam merupakan kota yang ramai akan perdagangan dan industri. 

Lokasinya yang strategis dan dekat dengan Singapura membuat kota Batam 

memiliki banyak kedatangan dari tamu mancanegara. Tamu dari mancanegara 

sering kali melakukan investasi di kota Batam dalam bidang properti, 

perdagangan serta industri. Oleh karena itu, PT.Citra Seraya Supremnusa 

membangun apartemen sehingga dapat menjadi bahan investasi para investor dari 

luar negeri. 

Proses pembangunan proyek Citra Plaza Nagoya ini masih dalam tahap 

pondasi, dimana pondasi yang dipilih oleh pemilik adalah boredpile dengan 

beberapa soldier pile di bagian retaining wallnya. Proyek ini terdiri dari 541 titik 

boredpile dengan ukuran d-1000mm dan 167 titik soldier pile dengan ukuran d-

800mm dan d-600mm. 

1.3 Ruang Lingkup 

Pelaksanaan kerja praktek di Citra Plaza Nagoya ini berjalan selama tiga 

(3) bulan. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa tidak dapat membahas 

seluruh permasalahan dalam proyek ini dikarenakan keterbatasan waktu dan juga 

kemampuan. Oleh karena itu, penulis memilih ruang lingkup yang dapat dibahas 

oleh penulis, sebagai berikut : 
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1. Tahap-tahap pelaksanaan loading test 

2. Metode pelaksanaan loading test  

3. Dokumentasi dalam pelaksanaan proyek 

Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar penulis dapat membahas, 

mendalami, dan mengetahui bagian–bagian yang akan menjadi obyek penelitian 

dalam masa kerja praktek tersebut. 

1.4 Tujuan Proyek 

Tujuan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Apartemen Citra Plaza 

Nagoya ini adalah untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan, serta investasi 

jangka panjang bagi pemilik proyek tersebut dalam bentuk penyediaan tempat 

tinggal bagi para warga maupun pendatang Batam baik untuk tujuan wisata, 

pekerjaan, maupun hal lainnya. 

Sedangkan tujuan mahasiswa dalam kerja praktek di pembangunan 

Proyek Apartemen Citra Plaza Nagoya adalah : 

1. Untuk menambah wawasan mengenai pondasi boredpile dan metode 

loading test untuk mengetahui daya kuat tekannya. 

2. Untuk memahami data umum proyek secara keseluruhan 

3. Untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ke 

dalam lingkungan kerja. 

4. Agar mampu menyiapkan mental serta menambah kemampuan untuk terjun 

ke dalam dunia kerja. 

5. Untuk mendapatkan pengalaman mengenai ruang lingkup konstruksi dan 

aspek-aspek yang terkait melalui pengamatan secara langsung dilapangan 

ketika pekerjaan kosntruksi berlangsung. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Dalam kerja praktek ini, penulis berharap memperoleh manfaat dan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam pekerjaan lapangan yang tidak 

dapat didapatkan dalam perkuliahan sehingga dapat menggabungkan dengan 

ilmu yang didapatkan dalam bangku kuliah dan membentuk bekal dalam 

dunia kerja kedepannya 

2. Mahasiswa dapat mempelajari alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam 

proses pekerjaan pondasi  

3. Mahasiswa dapat menmahami metode-metode pengeboran serta 

pemasangan boredpile dalam suatu proyek pembangunan pondasi 

4. Mahasiswa dapat mempelajari , mengetahui serta mengolah data yang 

diperoleh dalam pekerjaan proyek 

5. Mahasiswa dapat mengetahui tentang fungsi dan penggunaan material 

dalam suatu proses pekerjaan proyek 

6. Mahasiswa dapat menjalin hubungan komunikasi dan kerja sama dalam 

proses pekerjaan proyek. 

7. Mahasiswa dapat mempelajari tentang metode pengukuran kekuatan pada 

suatu pondasi. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data ataupun materi-

materi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan kerja praktek adalah sebagai 

berikut : 
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1. Penulis mengamati secara langsung proses pekerjaan proyek selama proses 

kerja praktek berlangsung. 

2. Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai 

permasalahan yang didapati oleh penulis dalam penyusunan laporan kerja 

praktek 

3. Penulis melakukan pengumpulan data serta dokumentasi gambar pada saat 

proses pekerjaan proyek selama kerja praktek berlangsung. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis lebih fokus 

terhadap pembahasaan ruang lingkup yang berhubungan penggunaan pondasi 

dalam proyek Citra Plaza Nagoya. 

Untuk mendapatkan gambaran sistematis, penulis membagi laporan kerja 

praktek ini menjadi beberapa bab, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang kerja praktek, latar belakang 

proyek,ruang lingkup, maksud dan tujuan kerja praktek. metode 

pengumpulan data, serta sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai teori–teori dan hasil penelitian mengenai ruang 

lingkup pembahasan yang pernah diteliti untuk dijadikan sebagai dasar 

referensi dalam penulisan laporan kerja praktek tersebut. 

3.  BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Membahas mengenai identitas perusahaan yang berhubungan dalam 

pelaksanaan pembangunan proyek Citra Plaza Nagoya tersebut beserta 

struktur organisasi, aktivitas perusahaan, dan sistem yang diterapkannya 

4. BAB IV METODOLOGI 

Membahas mengenai metode–metode pengumpulan data yang digunakan 

termasuk gambar kerja, beserta langkah–langkah pelaksanaan loading test 

pada proyek Apartemen Citra Plaza Nagoya tersebut. 

5. BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Membahas mengenai analisa data–data loading test yang diperoleh selama 

kerja praktek berlangsung serta tugas khusus yang diberikan dari dosen 

pembimbing. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pengamatan penulis selama kerja 

praktek dilapangan. 
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