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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1  Lokasi Kerja Praktek 

  Proyek yang sedang berjalan adalah proyek pembangunan Sporthall yang 

dijalankan oleh PT. Anugrah Bintang Trijaya proyek lanjutan dari kampus UIB. 

Proyek pembangunan Sporthall Universitas Internasional Batam ini mempunyai 

nilai kontrak sebesar Rp. 10.032.000.000,00. 

4.2  Waktu Pelaksanaan Proyek 

 Waktu pelaksanaan kerja praktek selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang 

ditentukan oleh pihak kampus UIB. Kerja praktek berlangsung dari bulan Februari 

2019 sampai April 2019 sesuai dengan surat pengajuan permohonan kerja praktek 

yang telah dibuat terlebih dahulu. 

4.3  Metode Kerja Praktek 

4.3.1 Pengumpulan Data  

 Tujuan pengumpulan data dalam kerja praktek adalah untuk mendapatkan 

informasi yang akurat dan secara mendetail untuk dianalisis dalam kerja praktek. 

Adapun cara-cara untuk pengumpulan data di proyek Sporthall sebagai berikut : 

4.3.1.1 Metode Wawancara 

 Metode wawancara atau interview yaitu pengumpulan data secara rinci 

dengan cara melakukan tanya jawab langsung untuk mendapatkan informasi yang 

terkait dengan pihak yang berhubungan langsung dengan proyek tersebut. Pihak 

yang terlibat dan mengikuti proses pembangunan proyek Sporthall ini yaitu dari 

kontraktor, pengawas, subkontraktor, mandor, dan tukang.  
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  Pertanyaan didalam wawancara yang akan ditanyakan penulis 

berhubungan dengan hal-hal yang belum diketahui dalam proses pembangunan, 

metode-metode konstruksi yang digunakan dalam proyek tersebut, dan kendala-

kendala yang terjadi dengan maksud untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang berarti di dalam bidang ini, yaitu : 

4.3.1.2 Metode Observasi 

 Metode observasi merupakan pengamatan ke lapangan secara langsung 

untuk melakukan pengumpulan data yang akurat terhadap objek yang dituju. 

Kegiatan yang dapat diamati dalam kegiatan kerja praktek ini, meliputi: 

1. Pengumpulan data umum yang ada di proyek seperti gambar proyek, jadwal 

kerja, dan struktur organisasi. 

2. Mengamati proses kegiatan pekerjaan struktur dalam proyek dari tahap 

persiapan dan penyelesaian. 

3. Mengamati kendala-kendala di dalam proyek yang dapat berpotensi 

menghambat pekerjaan yang menimbulkan kerugian dan berusaha mencari 

solusi dari akar permasalahan yang terjadi untuk kelangsungan proyek. 

4.3.1.3 Metode Deskriptif 

 Metode deskriptif adalah pengumpulan data yang mendetail dengan cara 

membandingkan data yang sudah ada dengan jurnal, buku-buku, yang berkaitan 

dengan kerja praktek yang dikerjakan. Metode ini digunakan untuk mencari solusi 

dari pokok masalah yang terjadi dilapangan demi kelancaran penyusunan 

laporan  kerja praktek yang penulis sedang kerjakan. 
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4.3.1.4 Metode Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data ini merupakan  pengumpulan hasil dari wawancara 

secara mendetail dengan menggunakan bantuan program Ms Word 2013 dan 

disusun sesuai format yang telah ditentukan oleh pihak Universitas. 

4.3.1.5 Metode Analisa Data 

 Metode ini merupakan pengumpulan data yang telah didapat melalui 

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara menganalisa berdasarkan 

pertanyaan yang telah diajukan oleh penulis yang akan disusun pada proses 

pembangunan Sporthall ini agar mudah dimengerti dalam laporan kerja praktek. 

4.4  Metode Pelaksanaan Konstruksi 

 Pembangunan proyek ini pelaksanaan konstruksinya tidak berbeda dengan 

pelaksanaan proyek konstruksi pada umumnya. Di dalam pelaksanaan ini 

diperlukan menggambarkan proses pekerjaan secara keseluruhan agar lebih 

mendetail dan tidak terjadi kesalahan. Metode ini digunakan sebagai dasar untuk 

panduan pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Sporthall ini terdiri dari 

beberapa pekerjaan, yaitu: 

4.4.1  Pekerjaan Persiapan  

 Pekerjaaan ini merupakan tahapan awal sebelum berlangsungnya 

pembangunan agar lebih matang. Hal ini bertujuan untuk memperlancar, 

mendukung  proses berjalannya suatu proyek. Pekerjaan persiapan ini memiliki 

beberapa tahapan, yaitu: 

4.4.1.1 Pembersihan Lokasi dan Timbunan 

 Pekerjaan persiapan merupakan tahapan awal untuk memulai suatu 

pekerjaan proyek yang dimana dimulai dengan pembersihan lokasi. Pembersihan 
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lokasi ini sangat penting dikarenakan tidak semua lokasi memiliki tingkat kesulitan 

yang sama. Proyek Sporthall ini membutuhkan penimbunan di area proyek karena 

ada bagian lahan yang tidak rata. Proses penimbunan ini dilaksanakan selama 2 

bulan hingga mencapai ketebalan yang dibutuhkan. Selain proses penimbunan ini 

ada tahapan lain dari pembersihan yang berguna untuk memperlancar jalannya 

proyek yaitu perapian agar proses masuk dan keluarnya jalur kendaraan lebih 

mudah. Proses timbunan ini dibantu dengan alat excavator, dump truck dan 

backhoe. 

4.4.1.2 Pengukuran  

 Pengukuran merupakan tahapan setelah pembersihan lokasi untuk 

menentukan batas batas elevasi bangunan yang akan di bangun didaerah yang telah 

ditentukan. Setelah diukur akan diberi tanda atau biasa disebut dengan patok. 

Proses ini biasanya dikerjakan oleh kontraktor setelah dapat hasil yang valid. Alat 

yang mendukung kegiatan ini adalah theodolit. 

4.4.1.3 Proses Fabrikasi Baja 

 Pada proyek ini menggunakan material baja yang mempunyai resiko yaitu 

korosi. Untuk menghindari dari hal itu maka harus ada proses pelapisan baja agar 

tidak berkarat. Tahap pelapisan itu adalah pengecatan agar tidak terjadinya reaksi 

kimia pada material baja tersebut. 

 Setelah tahap pelapisan kemudian tahap penyambungan. Tahap 

penyambungan ini menggunakan cara las atau biasanya disebut dengan welding. 

Proses penyambungan baja adalah proses penyambungan material, kekuatan, dan 

kerapatan baja. Tipe baja yang dipakai pada proyek ini, yaitu: 
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1. WF 600x300x137kg kolom komposit. 

2. WF 200x100x21,31 kb/m rangka atap(subframe). 

3. L 100x100x10 rangka atap. 

4. Gording CNP 175x75x20 

Agar sambungan baja tidak terlihat maka ada pengecatan ulang. Pengecatan ulang 

ini berguna untuk menutupi hasil las sambungan dan lapisan baja lebih awet. 

 

    Gambar 4.1 Proses Setelah Pelapisan 

4.4.2  Pekerjaan Piling 

4.4.2.1 Proses Pekerjaan Tiang Pancang 

 Tiang pancang merupakan struktur yang letaknya dibawah yang berfungsi 

untuk menyalurkan beban struktur bangunan atas kedalam permukaan tanah. 

Pemancangan di proyek ini dilakukan karena lapisan tanah yang keras di dalam 

proyek tersebut. Sebelum dilakukan pemancangan akan dilakukan test tanah yang 

memiliki fungsi untuk mendapatkan keterangan keadaan tanah dan daya dukung 

tanah tersebut terhadap bangunan yang akan dibangun di atas tanah. Alat untuk 

pemancangan baja pada proyek ini menggunakan diesel hammer dan berat hammer 

Annisa Rizky Fikriani. Analisa Manajemen Waktu dengan Diagram Network Planning menggunakan Metode CPM 
pada Proyek Sporthall-UIB, 2019. 
UIB Repository©2019



31 

 

 

 
  Universitas Internasional Batam 

ini sebesar 1,8 ton. Jenis tiang pancang yang dipakai adalah jenis rectangle yang 

berukuran 6 meter dan 8 meter. 

4.4.3  Pekerjaan Struktur  

 Pekerjaan struktur terdapat beberapa proses pekerjaan, yaitu: 

1.  Pile Cap 

Fungsi pile cap untuk memperoleh beban yang berasal dari kolom yang 

akan diteruskan ke tiang pancang baja. Proses ini bisa dilakukan setelah 

pemancangan pada proyek selesai. Pile cap yang digunakan berukuran 6 meter 

dan 12  meter. Mutu beton yang digunakan pada pile cap ini adalah k-300. 

2.  Sloof 

 Sloof ini berperan penting untuk kekuatan bangunan dan terletak di atas 

pondasi. Fungsi sloof adalah untuk mengunci pergerakan agar dinding tetap 

berdiri pada beton yang kuat dan tidak terjadi reruntuhan.  

3.  Plat  Lantai 

 Plat lantai merupakan bagian yang penting karena plat lantai berfungsi 

sebagai tempat pijakan. Jika ada kesalahan perhitungan pada plat lantai maka 

akan terjadi lendutan atau bisa disebut kegagalan konstruksi. Plat lantai yang 

digunakan pada lantai 1 BJ 28 dan BRC (British Reinforced Concrete) 200. Plat 

lantai pada lantai 2 menggunakan BJ 10. 

4.  Kolom 

  Kolom merupakan elemen bagian yang penting dalam pembangunan suatu 

proyek. Kolom merupakan batang vertikal tegak yang menahan struktur. Jika 

ada kesalahan dalam pembangunan kolom maka hal yang paling fatal bisa saja 

terjadi yaitu runtuh total bangunan tersebut. Fungsi kolom adalah untuk 
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menahan dan menyalurkan beban ke dalam pondasi. Pada proyek ini terdapat 

kolom beton yang menyambungkan antara lantai 1, 2, dan 3 karena pada 

pembangunan ini terdapat 3 lantai. Kolom lantai atas menggunakan kolom 

komposit.  

5.  Balok  

 Balok merupakan bagian pengikat dari kolom lantai atas dan sebagai 

dudukan. Fungsi balok adalah untuk menahan beban dan rangka horizontal. 

Beton bisa rusak jika harus menahan momen lentur dan gaya tarik yang besar. 

6.  Rangka Atap 

Rangka atap dibuat sesuai dengan desain awal yang sudah dibuat. Pertama 

ada pengukuran untuk pembuatan rangka atap, kedua disambungkan bagiannya 

atau dirakit kemudian, ketiga rangka yang sudah disambung dipasang menjadi 

satu sesuai dengan desain. 

                 

  Gambar 4.2 Rangka Atap 
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7.  Pemasangan Gording 

 Gording biasanya disebut dengan batang baja. Gording merupakan bagian 

vital yang harus menahan rangka atap. Pada proyek ini gording dipasang 

menggunakan alat bantu yaitu Mobile crane.  

 

Gambar 4.3 Pemasangan Gording 
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