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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

 Seiring berkembangnya kemajuan ilmu teknologi dibidang konstruksi kini 

semakin banyak rancangan dan pembangunan konstruksi yang cangih seperti 

gedung bertingkat, stadion sepak bola, jembatan penyeberangan dan konstruksi 

lainnya, pembelajaran tidak hanya di dapat dari perkuliahan tetapi ilmu bisa di 

dapat di mana saja. 

 Maka dari itu khususnya mahasiswa Universitas International Batam 

Program Sarjana Teknik Sipil dicetak atau dididik untuk mempelajari bagaimana 

proses pelaksanaan dan menganalisis suatu pekerjaan agar mendapatkan 

pengalaman saat melakukan kerja praktek. Pada kesempatan kerja praktek, saya 

akan membahas mengenai proyek bored pile yang dilaksanakan oleh PT. Pratama 

Widya yang berlokasi di jalan Jenderal Achmad Yani Batam Centre.  

 Dengan mempertimbangkan segala dampak yang akan terjadi dan mencari 

solusi yang terbaik. Pemilihan pondasi bored pile ini didasari pada hasil 

identifikasi struktur lapisan tanah dengan dilakukannya tes sondir dan bore hole. 

Dari hasil test ini dapat diketahui  seberapa besar daya dukung tanah dan 

seberapa dalam lapisan batuan seperti granit. Sehingga dipilihlah pondasi bored 

pile.  

 Sebagai sarana pembelajaran mahasiswa Universitas International Batam 

pada program sarjana teknik sipil dianjurkan melaksanakan Kerja Praktek yang 

dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui serta memahami bagaimana 
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pelaksanaan bored pile dilapangan dan dapat menghitung kebutuhan material 

yang digunakan. 

1.2 Latar Belakang Proyek 

 Kota Batam merupakan kawasan yang strategis karena berada di kawasan 

khusus perdagangan dan pelabuhan bebas. Keberadaan kota Batam yang dekat 

dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga kondisi ekonomi di batam 

berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, maka gaya hidup di 

batam tergolang mewah karena harga kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup 

dibatam termasuk mahal dan bahkan termasuk dalam daftar 5  kota biaya hidup 

termahal di indonesia. Penduduk yang berada di Batam pun bertambah sehingga 

lahan yang tersedia pun tidak memadai. Sehingga muncul ide gagasan dari pihak 

– pihak pengembang konstruksi untuk membangun dan merancang bangunan 

yang tidak memerlukan lahan yang banyak sehingga lebih efisien. 

 Pada kesempatan praktek kerja lapangan ini saya akan menjelaskan tentang 

tujuan di bangun nya Apartement Tower Meisterstadt Pollux Habibie yaitu untuk 

menyediakan hunian yang elegan dan harmonis kepada konsumen. selain sebagai 

hunian, apartement juga dapat menjadi investasi masa depan yang 

menguntungkan Sehingga banyak peminat yang membelinya, konstruksi yang 

sedang dilaksanakan ini, dijadwalkan akan selesai pada tahun 2020. 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

 Tujuan penyusunan laporan kerja praktik  yang didasarkan pada pelaksanaan 

pondasi bored pile proyek pembangunan Apartement Tower Meisterstadt  Pollux 

Habibi adalah: 
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1. Supaya mahasiswa dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk proses 

pelaksanaan bored pile. 

2. Supaya mahasiswa dapat menghitung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 

dalam pelaksaan pondasi bored pile. 

3. Supaya mahasiswa dapat mengetahui proses pelaksanaan pondasi bored pile 

dilapangan. 

4. Supaya mahasiswa dapat mengetahui apasaja yang harus dilakukan di proyek 

saat pelaksanaan  bored pile. 

5. Supaya mahasiswa dapat mengetaui quantity dan quality bored pile. 

6. Sebagai syarat pengajuan tugas akhir. 

1.4 Batasan Masalah 

   Pondasi Bored Pile merupakan bagian penting dalam bangunan, oleh sebab 

itu pertimbangan teknis  dalam menentukan kedalaman, dimensi dan kapasitas 

daya dukung merupakan hal yang harus dipelajari. Karena keterbatasan waktu 

pelaksanaan kerja praktek ini maka tidak biasa menjelaskan semua pengamatan 

mengenai proses pelaksanaan bored pile. Maka, penulis membatasi beberapa 

masalah yang bias di bahas pada laporan ini terbatas bada bagian – bagian 

pekerjaan yang berlangsung pada saat kerja praktek berlangsung, yaitu : 

1. Tinjauan.Umum 

Membahas mengenai Pelaksanaan Bored Pile Proyek Apartement 

Tower 5 Meisterstadt Pollux Habibie yang pengerjaan pondasi nya di 

laksanakan oleh PT. Pratama Widya.  

2. Tinjauan Khusus 
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Membahas mengenai pekerjaan yang diamati selama masa  kerja praktek 

yaitu pekerjaan struktur bawah yang meliputi pekerjaan pondasi bored pile 

selama 90 hari kalender. Data-data berupa gambar kerja maupun informasi 

didapat dari pihak yang terlibat dalam peembangunan proyek tersebut sesuai 

dengan semua aturan yang berlaku. 

1.5 Manfaat Kerja Praktek 

Manfaat kerja praktik lapangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai 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.   

1.6 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 
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Dalam bab satu ini, meliputi latar belakang kerja praktek, latar 

belakang proyek, tujuan kerja paktek, batasan masalah, metoda 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, meliputi penjelasan mengenai tanah, proses 

bembentukan nya, jenis tanah, sifat-sifat tanah, penyelidikan 

tanah, penjelasan pondasi, klasifikasi pondasi, pondasi bored pile 

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 

unsur – unsur 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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