
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 

KP (Kerja Praktek) adalah mata kuliah yang diwajibkan sebagai 

salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh studi akhir. Mata 

kuliah ini bisa memperoleh pengalaman dan pengetahuan bagi penulis 

mengenai dunia konstruksi secara detail dan jelas. Mahasiswa juga dapat 

ikut aktif dilapangan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di 

lapangan pada proyek tersebut, dan mahasiswa juga diharapkan dapat 

membantu dalam memberikan masukan dan saran juga dapat membantu 

dalam mencetak para pekerja yang profesional. Mahasiswa juga diminta 

untuk mengumpulkan data-data yang ada pada proyek tersebut selama 

pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yang nantinya data-data tersebut akan 

digunakan dalam menyusun laporan. 

Sehubungan dalam melaksanakan kerja praktek di PT. KALIBAN 

BANGUN PRAKARSA yang sedang berjalan dibidang pembangunan 

Kaliban School yang berada di kawasan Belian, Kecamatan Batam Kota, 

penulis mengajukan surat agar bisa melaksanakan kerja praktek pada 

lokasi proyek tersebut. Pada saat penulis mengajukan surat pengajuan kerja 

praktek, kondisi lapangan sudah memasuki tahap pekerjaan pelat dan 

balok. Pihak owner di proyek ini adalah PT. KALIBAN BANGUN 

PRAKARSA. 
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1.2 Ruang Lingkup 

 

Lingkup-lingkup yang akan diobservasi pada proyek ini yang akan 

dilaksanakan dari tanggal 12 Maret 2019 sampai 12 Mei 2019 adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan konstruksi pada plat lantai bangunan. 

2. Pelaksanaan KP (Kerja Praktek) akan dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan. 

 

3. Menganalisa struktur plat lantai dari konstruksi. 

 

4. Pengambilan gambar di lapangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek dan Manfaat Proyek 

 

Dibawah ini adalah tujuan dan manfaat yang akan dicapai selama 

melaksanakan kerja praktek yaitu : 

1. Mengetahui teknik-teknik pelaksanaan konstruksi. 

 

2. Dapat menambah wawasan mengenai dunia konstruksi. 

 

3. Mampu mengetahui metode-metode pekerjaan proyek dengan baik dan 

benar. 

4. Dapat meningkatkan pengetahuan baik dan skill mahasiswa setelah 

melaksanakan praktek yang ada dilapangan. 

5. Mahasiswa bisa mengimplementasikan seluruh teori yang sudah dipelajari 

pada bangku perkuliahan serta dapat memecahkan suatu masalah selama 

proses pembangunan berlangsung. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dilokasi kerja 

praktek adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan dilapangan Kerja Praktek. 

 

2. Mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam konstruksi untuk  
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mengetahui hal-hal yang perlu diketahui selama pekerjaan konstruksi 

berlangsung. 

3. Gambar kerja konstruksi. 

 

4. Mengambil gambar-gambar proyek. 

 

1.5 Sistematika Laporan 

 

Dalam proses penyusunan laporan, ada beberapa bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam pendahuluan penulis menulis tentang latar belakang, 

ruang lingkup proyek, tujuan dan manfaat proyek, dan metode 

pengumpulan data dari pelaksanaan KP. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Di dalam bab ini penulis menulis mengenai tinjauan pustaka seperti 

penjelasan tentang apa yang sedang dibahas oleh penulis mengenai 

pelaksanaan KP yang sedang berlangsung. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Di dalam bab ini penulis menulis tentang latar belakang proyek, 

data umum proyek, struktur organisasi serta fungsi dari masing-masing 

posisi serta sistem manajemen proyek tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

 

Membahas analisa mengenai metode yang digunakan dan 

penjelasan mengenai material-material yang digunakan. 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Penulis menganalisa data plat lantai dan struktur plat serta 

perencanaan penulangannya dalam penyelesaian masalah dalam proyek. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab ini yaitu pembahasan tentang kesimpulan dan saran. 
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