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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

1.1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Mahasiswa dituntut setelah lulus kuliah untuk memiliki kesiapan kerja. Di 

dalam dunia kerja kita akan banyak menghadapi tantangan dan permasalahan 

yang akan kita hadapi dengan diri sendiri. Di dalam dunia kerja pengalaman kerja 

sangat penting karena tanpa adanya pengalaman kerja kita tidak tahu seperti apa 

kesulitan yang datang dan yang akan kita hadapi saat terjun langsung di dunia 

kerja. Materi ilmu yang diberikan di bangku perkuliahan dengan yang terjadi yang 

di lapangan belum tentu sama  karena itu harus banyak sekali penyesuaian yang 

kita hadapi di saat terjun ke lapangan langsung karena pada dasarnya masih belum 

terbiasa di dunia kerja yang sebenarnya. 

 

Maka dari itu Universitas memberikan mata perkuliahan wajib yang di 

ambil mahasiswa tingkat akhir untuk salah satu syarat wajib kelulusan. Mata 

perkuliahan kerja praktek merupakan mata kuliah yang wajib di ambil mahasiswa 

di Universitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mampu menambah 

ilmu dan memberikan pengalaman kerja langsung ke proyek konstruksi dari tahap 

perencanaan sampai tahap penyelesaian. Di dalam Kerja Praktek ini kita dapat 

menerapkan ilmu dan materi yang telah kita terima saat di perkuliahaan walaupun 

akan ada perbedaan yang kita dapati di saat berada di lapangan. Dengan ini kita 

akan memahami proses sebenarnya yang berhubungan dengan kerja konstruksi ini. 

 

Sehubungan dengan ini kegiatan yang bersifat wajib ini di lakukan pada  

perusahaan yang mempunyai proyek yang sedang berjalan. Perusahaan tersebut 
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memiliki proyek yang sesuai yang telah dipilih penulis dengan bidang yang 

diinginkan. Oleh karena itu penulis melakukan dan mengajukan kerja praktek di 

proyek yang sedang berjalan di pulau Batam. Penulis melakukan kerja praktek di 

proyek konstruksi SportHall Universitas Internasional Batam. Pemilik dari proyek 

tersebut adalah Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI) yang juga pemilik dari 

kampus Universitas Internasional Batam. Tujuan di bangunnya proyek Sporthall 

ini untuk menyalurkan bakat mahasiswa dan minat didalam bidang olahraga di 

Universitas Internasional Batam.  

 

Proyek ini merupakan proyek lanjutan dari tahapan pembangunan proyek 

Gedung B yang berada di Universitas Internasional Batam dan dilanjutkan dengan 

pembangunan proyek Sporthall. Pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh PT. 

Anugrah Bintang Trijaya. 

 

Perusahaan yang dipilih penulis ini adalah perusahaan yang sudah 

berpengalaman menjalankan proyek konstruksi di bidangnya. Sehingga penulis 

disini dapat mendapatkan pengalaman baru dan ilmu yang belum tentu didapati di 

perkuliahan.  

 

Proyek PT. Anugrah Bintang Trijaya ini menggunakan struktur baja dan 

beton yang memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan, pematangan lahan, 

pekerjaan fisik, pekerjaan struktur dan penyelesaian.  

 

Dengan adanya pelaksanaan  mata kuliah wajib  ini penulis diharapkan akan 

berpikiran kritis dalam menanggulangi masalah sehingga dapat mengatasi masalah-

masalah yang terjadi di lapangan serta ikut berperan dalam memberikan solusi-
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solusi yang dapat membantu. Mahasiswa juga diharapkan dapat memperbaiki 

kekurangan dan mengintrospeksi diri sebelum memasuki ke fase dunia kerja yang 

akan kita hadapi di masa depan. 

 

1.1.2 Tujuan dan Maksud Kerja Praktek 

 Tujuan dan maksud dalam pelaksanaan kerja praktek ini sebagai berikut : 

a.  Agar mahasiswa mendapatkan kesempatan terjun langsung mengikuti 

kegiatan yang berhubungan dengan bidang Teknik Sipil yang telah 

dipelajari. 

b. Agar mahasiswa dapat menganalisa sistem manajemen sesuai metode 

yang dilaksanakan pada proyek.  

c. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, ilmu yang 

baru pada kegiatan proyek ini. 

d. Sebagai syarat untuk kelulusan di Universitas Internasional Batam pada 

jenjang sarjana. 

e. Agar mahasiswa mengetahui kendala yang terjadi yang akan dihadapi 

di saat melaksanakan manajemen waktu di proyek yang dijalankan. 

1.1.3  Manfaat Kerja Praktek  
Manfaat yang ingin penulis capai dengan adanya pelaksanaan kerja 

praktek sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mampu mencari solusi dan mengidentifikasi masalah yang 

terjadi di proyek pembangunan. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dari 

pelaksanaan kerja praktek. 
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c. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam 

pekerjaan. 

d. Mahasiswa dapat menerapkan pelajaran yang telah di dapat saat di 

perkuliahan. 

1.1.4  Ruang Lingkup 
 Pelaksanaan kerja praktek yang dijalani penulis selama 3 bulan yaitu 

dimulai dari tanggal 4 februari 2019 sampai dengan 4 april 2019, yang bertempat 

di proyek pembangunan SportHall. Informasi yang di dapat dari pihak-pihak 

terlibat sesuai dengan kedudukan masing-masing. Pembangunan ini mencakup 

pelaksanaan pembangunan struktur pada SportHall kampus Universitas 

Internasional Batam. Menganalisa hasil dari perencanaan adalah objek dari 

pembahasan. 

1.1.5  Sistematika Pembahasan  
  Laporan ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang 

terjadi di lokasi kerja praktek tersebut yang terbagi atas: 

1. Bagian yang terlibat masuk kedalam penyelenggaraan proyek, kedudukan 

serta tugas yang telah tersusun dalam organisasi. 

2. Pelaksanaan kegiatan yang meliputi pembangunan SportHall Universitas 

Internasional Batam. 

Sistematika yang mengenai penyusunan kerja praktek terdiri dari 6 (enam) 

bab yaitu : 

BAB 1   PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, 

manfaat dan sistematika pembahasan kerja praktek. 
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BAB 2   TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan informasi dan teori dasar dalam menyusun 

laporan kerja praktek. 

 

BAB 3   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Mengandung informasi yang terkait dengan identitas 

perusahaan, struktur proyek, aktivitas kegiatan di lapangan. 

BAB 4  METODOLOGI 

Membahas tentang metode-metode yang digunakan secara 

detil dan rinci sesuai dengan data yang diambil oleh penulis 

di lapangan. 

BAB 5   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan proses analisis manajemen waktu yang sesuai 

dengan data dan metode yang telah diberikan. 

BAB 6   KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan akhir dari penulisan dan saran selama kerja 

praktek berlangsung. 
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