
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja praktek adalah bagian dari mata kuliah wajib yang merupakan syarat

kelulusan Program Sarjana S-1. Tujuan utama dari kerja praktek adalah sebagai

sarana  pengaplikasian  ilmu  yang  didapat  saat  kuliah  serta  melihat  dan

memecahkan masalah yang ada secara langsung. 

Dewasa  ini  salah  satu  bangunan  yang  sangat  populer  dan  jarang  sepi

pengunjung adalah mall, yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan atau sebagai

tempat rekreasi untuk berbagai tingkatan masyarakat. 

Bagian  terpenting  yang  perlu  diperhatikan  pada  sebuah  gedung  adalah

kekuatan struktur pada bangunan tersebut. Setiap bagian pada struktur bangunan

memiliki fungsi masing-masing agar menjadikan bangunan dapat berdiri sebagai

satu kesatuan yang utuh serta menahan beban-beban yang bekerja pada bangunan

tersebut.

Salah satu bagian pada sebuah konstruksi  yang memiliki peran penting

adalah  pelat  lantai  yang  merupakan  bagian  pertama  yang  langsung  menerima

beban dan meneruskannya ke balok dan kolom. Selain sebagai tempat berpijak

dan  pemisah  antara  ruang  atas  dan  ruang  bawah,  pelat  lantai  juga  berfungsi

sebagai peredam suara serta menambah kekakuan struktur bangunan pada arah

horizontal.

Apabila struktur pelat lantai tidak direncanakan dengan baik,  sementara

struktur pelat harus bekerja terhadap beban yang cukup besar, maka akibat yang

dapat ditimbulkan adalah pelat lantai dapat mengalami hambatan dalam
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meneruskan beban yang bekerja dan mengakibatkan kegagalan konstruksi. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, maka perancangan pelat lantai perlu diperhitungkan

dengan baik agar terealisasi sesuai gambar rencana.

Dengan  poin-poin  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelat  lantai  pada

proyek Grand Mall Batam yang berlokasi di Jl. Pembangunan Komplek Ruko Top

100 Penuin Batam akan penulis dalam laporan kerja praktek ini.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan pelat  lantai  proyek yang diamati  selama kerja

praktek terhitung mulai sejak 22 Februari 2018 sampai 22 Mei 2018, meliputi:

1. Mengetahui perencanaan pelat lantai.
2. Memahami metode pekerjaan pada pelat lantai.
3. Mengidentifikasi jenis-jenis pelat serta kegunaannya.
4. Mengetahui  permasalahan  umum  yang  terjadi  saat  pekerjaan

berlangsung.
5. Menganalisis pemecahan masalah yang terjadi di lokasi proyek.
6. Memahami perhitungan pelat lantai dari as ke as.
7. Pelat yang ditinjau adalah pelat S5.

Sedang  ruang  lingkup  yang  tidak  dibahas  penulis  dalam  lapoan  kerja

praktek adalah:

1. Pekerjaan Arsitektur dan Desain Interior .
2. Pekerjaan Mechanical and Electrical.
3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Manajemen Konstruksi.
5. Rencana jadwal pengerjaan proyek (Scheduling).

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek pada proyek pembangunan gedung

Grand Mall Batam adalah:

1. Mahasiswa dapat mengetahui perencanaan pelat lantai.
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2. Mahasiswa memahami metode pekerjaan pelat lantai dengan benar dan

sesuai urutan.
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelat serta kegunaannya.
4. Mahasiswa dapat  mengetahui  permasalahan umum yang terjadi  saat

pekerjaan pelat lantai berlangsung.
5. Mahasiswa  dapat  menganalisis  pemecahan  masalah  pada  pekerjaan

pelat lantai.
6. Mahasiswa dapat menghitung pelat lantai dari as ke as.

1.4 Luaran Kerja Praktek

Luaran proyek yang dapat diambil selama kerja praktek di proyek Grand

Mall Batam adalah:

1. Mengimplementasi ilmu yang didapat selama perkuliahan.
2. Memberikan pengalaman dalam dunia kerja.
3. Pengembangan diri selama praktek kerja.
4. Menambah wawasan mengenai dunia kerja.

1.5 Manfaat Kerja Praktek

Harapan penulis atas hasil kerja praktek yang dilaksanakan pada proyek

mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu, diantaranya adalah:

1.5.1 Manfaat bagi Instansi

1. Dapat meningkatkan kerja sama antar pihak Instansi dan Akademis.
2. Memenuhi kebutuhan instansi akan tenaga kerja yang berpendidikan

akademis dari kerja praktek.
3. Laporan pengamatan sebagai referensi untuk kebutuhan dokumentasi

proyek.

1.5.2 Manfaat bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan

teori hasil dari masa perkuliahan.

                   Universitas Internasional Batam

Riana Fitri Indriana, Analisis  Struktur Pelat Lantai Pada Proyek Pembangunan Grand Mall Batam, 2018 
UIB Repository©2018



4

2. Memberikan  pengalaman  dan  gambaran  dunia  kerja  secara  umum

kepada mahasiswa.
3. Memperdalam ilmu dan wawasan yang diperoleh selama kuliah.
4. Menambah kedisiplinan serta sifat tanggung jawab dalam bekerja.
5. Mengasah kecakapan mahasiswa untuk berkomunikasi lebih baik.
6. Meningkatkan  mental  mahasiswa  dalam  menghadapi  situasi  sulit

selama kerja praktek.

1.5.3 Manfaat bagi Perguruan Tinggi

1. Dapat memberikan pandangan terhadap relevansi ilmu yang diberikan

oleh  pihak  Instansi  kepada  mahasiswa  dengan  dunia  kerja  sebagai

acuan dan referensi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Mempromosikan keberadaan Akademis agar menawarkan tenaga kerja

yang kompeten pada bidangnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulisan  laporan  kerja  praktek  difokuskan  pada  pembahasan  atas

permasalahan yang berpengaruh serta berhubungan terhadap kegiatan di lapangan

proyek selama kerja praktek berlangsung dalam ruang lingkup struktur pelat lantai

pada proyek pembangunan Grand Mall Batam.

Leporan kerja praktek disusun secara sistematis dengan pengelompokkan

materi dalam beberapa bab agar mudah dipahami dalam urutan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN
Dalam  bab  pendahuluan  mengandung  latar belakang,  pembahasan

mengenai  ruang  lingkup,  luaran  dari  kegiatan  kerja praktek,  uraian

tujuan  dan  manfaat  dari  kerja  praktek,  dan  yang  terakhir  adalah

sistematika penulisan laporan.
2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
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Pada  bab  tinjauan  pustaka  mengandung  uraian  ruang  lingkup

pembahasan  mengenai  penjelasan  dan  teori-teori  yang  telah  diteliti

sebelumnya  sebagai  referensi  dan  landasan  teori  dalam  penulisan

laporan.

3. BAB III: GAMBARAN UMUM PROYEK
Bab  ini  menjabarkan  informasi  umum  mengenai  identitas  proyek

meliputi  struktur  organisasi  proyek beserta  tanggung jawab masing-

masing instansi.
4. BAB IV: METODOLOGI

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode dan pelaksanaan pekerjaan

serta  unsur-unsur  yang  terlibat  selama  pelaksanakan  kerja  praktek

berlangsung.
5. BAB V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada  bab  v  berisi  penjabaran  dari  hasil  analisis  data  yang  telah

diperoleh serta pembahasan mengenai perhitungan pelat lantai.
6. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penjabaran mengenai data yang telah

dianalisis dan dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran dari hasil

kerja praktek.
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