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PERNYATAAN KEASLIAN PRAKTIK KERJA 

Dengan ini kami menyatakan bahwa dalam  laporan praktik kerja yang berjudul “Proyek 

Pembangunan Hotel Ibis Style Jalan Diponegoro no 24-38 Semarang” ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh nilai mata kuliah praktik kerja, dan sepanjang 

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 

oleh orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa laporan praktik kerja ini sebagian atau 

seluruhnya hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segera akibat hukumnya 

sesuai peraturan yang berlaku pada Univesitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

Praktik Kerja merupakan salah satu mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Mata kuliah ini merupakan syarat 

untuk memenuhi tugas akhir dan tercantum dalam kurikulum pemdidika 

Universitas Soegijapranata. Praktik Kerja dapat dilaksanakan pada proyek-proyek 

konstruksi seperti gedung, waduk, jalan raya, jembatan, dan bangunan sipil 

lainnya selama  90 hari kalender. 

Praktik Kerja adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu proyek di 

lapangan sehingga mahasiswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan di lapangan 

dan mampu mengaitkannya dengan teori dan praktik selama duduk di bangku 

kuliah. Selama praktik kerja di lapangan, mahasiswa dapat belajar secara langsung 

dengan pengamatan serta bersosialisasi dengan orang yang terlibat langsung 

dengan proyek konstruksi.  

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja ini memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1. Memenuhi persyaratan mata kuliah wajib Praktik Kerja Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata. 

2. Mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan secara langsung dan nyata, dan 

juga lebih mengenal keadaan yang sesungguhnya. 

3. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang konstruksi. 

4. Mengetahui apa saja bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam proyek. 

5. Mendapatkan pengalaman dan pengamatan langsung yang tidak didapat pada 

saat menjalani perkuliahan. 

6. Memahami hambatan serta permasalahan yang terjadi dalam proyek 

konstruksi, dan dapat mengetahui cara penyelesaian dari permasalahan 

tersebut. 
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1.3 Ruang Lingkup Laporan 

Melalui Surat Perintah Kerja No : 324/B.3.8/FT/VIII/2015 Atas nama Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, memutuskan untuk dapat 

melaksanakan tugas praktek yang dilaksanakan selama 90 hari kalender terhitung 

mulai tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan 17 November 2015. Mengingat 

pelaksanaan Praktik Kerja ini yang cukup singkat maka penulis membatasi obyek 

pengamatan dan masalah yang meliputi: 

1. Pengamatan Umum 

Meliputi gambaran umum Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style 

CandilandSemarang. 

2. Pengamatan Khusus  

Meliputi pelaksanaan pekerjaan secara khusus selama praktik kerja 

berlangsung yaitu tentang Bahan Bangunan Proyek dan Pengendalian 

Bahan.  

1.4 Pengumpulan Data 

 Penyusun memiliki beberapa metode dalam mengumpulkan data-data 

untuk menyusun laporan praktik kerja ini. Metode-metode pengumpulan data 

yang digunakan tersebut antara lain: 

1. Metode observasi (pengamatan) 

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kegiatan-

kegiatan proyek pembangunan Hotel Ibis Style Semarang.  

2. Metode interview (wawancara langsung) 

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung 

terhadap semua pihak yang terkait dengan Proyek Pembangunan Hotel Ibis 

Style seperti pihak Kotraktor, Manajemen konstruksi, mandor, sampai 

pekerja untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait proyek 

itu.  

 

 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Ibis StyleSemarang 
 
 

 
Yosua Christandy Hardjosetyo 12.12.0022  3 
 

3. Metode pustaka (Literatur) 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi, mengumpulkan data 

–data dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan 

pembangunan selama kerja praktek melalui internet dan buku. 

4. Metode instrumen 

Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan instrumen untuk 

pengumpulan data-data proyek. Instrumen yang penulis gunakan berupa 

kamerahandphone,buku dan alat tulis. Dengan metode ini penulis dapat 

mengambil data berupa foto dokumentasi ataupun catatan-catatan kecil. 

1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

Bab I Pendahuluan  

Pada bagian bab ini membahas mengenai latar belakang 

diadakannya kerja praktik, tujuan diadakannya kerja praktik, 

batasan masalah pada laporan, metode pengumpulan data, dan 

sistematika yang digunakan pada penulisan laporan.  

Bab II Tinjauan Umum Proyek 

Pada bagian bab ini membahas tentang data dan gambaran proyek 

secara umum, mulai dari maksud dan tujuan proyek, lokasi 

berjalannya proyek, dan data umum proyek. 

Bab III Bahan Bangunan Proyek 

Pada bab ini membahas tentang bahan bangunan yang digunakan 

dalam proyek, pengadaan bahan, pengendalian bahan, serta 

permasalahan yang terjadi di proyek. 

Bab IV Penutup 

Pada bab penutup membahas mengenai kesimpulan yang diambil 

selama kerja praktik serta penarikan saran untuk hal yang lebih 

baik kedepan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 
 

2.1 Latar Belakang Proyek 

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah sekaligus kota 

metropolitan terbesar setelah Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya. 

Perkembangan pembangunan di kota Semarang yang semakin pesat memunculkan 

dampak positif untuk perkembangan pariwisata. Banyaknya mal-mal,wisata 

bersejarah, wisata kuliner, wisata keluarga menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang.Hal ini membuat wisatawan 

banyak yang singgah untuk menikmati suasana di Kota Semarang sehingga bisnis 

perhotelan pun juga berkembang dan menunjukkan prospek cerah. 

Proyek Pembangunan Hotel IbisStyle ini hadir untuk memenuhi kebutuhan 

tempat tinggal para wisatawan di Kota Semarang. Hotel Ibis Style ini berlokasi di 

Jalan Diponegoro No. 24-38 ini bersamaan dengan dibangunnya Apartemen 

Candiland yang terletak di belakang bangunan hotel.  Letak Hotel IbisStyle ini 

sangat strategis karena dekat dengan pusat kota (Simpanglima) dan dibangun di 

atas lahan perbukitan sehingga penghuni hotel dapat melihat secara langsung view 

Kota Semarang. Hotel Ibis Style nantinya akan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas 

tambahan yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan bisnis dan hiburan 

sehingga tidak menutup kemungkinan sebagai tempat menginap wisatawan  yang 

memiliki tujuan berkreasi di Kota Semarang.  

 

2.2 Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Hotel Ibis Styleberlokasi di Jalan Diponegoro No. 24-

38 yang berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara : Jalan Diponegoro 

b. Sebelah Timur : Rumah Penduduk 

c. Sebelah Barat : Rumah Penduduk 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel IbisStyle Semarang 
 

 

 
Yosua Christandy Hardjosetyo 12.12.0022   5 
 

d. Sebelah Selatan : Bangunan Apartemen Candiland 

 

 
Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek Hotel Ibis Style 

(Sumber : Google Map2015) 

 

2.3 Data Proyek 

2.3.1 Data umum 

Nama Proyek  :Proyek Hotel IbisStyleSemarang 

Lokasi Proyek  : Jalan Diponegoro No. 24 - 38 Semarang 

Luas Bangunan  : 8.916.129 m² 

Waktu Pelaksanaan  : 450 hari kalender 

Masa Pemeliharaan  : 365 hari kalender 

Pemilik proyek :PT. MEGATAMA PUTRA 

Konsultan Perencana  

Arsitektur : Antono Sally & Rekan 

Struktur : PT. CIPTA SUKSES 

M/EP : PT. PASADA 

Kontraktor Pelaksana  

 Pondasi : PT. SANPALA 

 Struktur : PT. PP (Persero) TBK 
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Konsultan MK : PT. MEGATAMA PUTRA 

Pelaksana Axial & Lateral Test: PDA (Pile Driving Analysis) 

2.3.2 Data teknis 

Data teknis mengenai Proyek Pembangunan Hotel IbisStyle Semarang 

sebagai berikut : 

1. Luas Lahan :10.000m² 

2. Luas Bangunan :8.916.129m² 

 

b) Lantai Semi Basement 2 seluas 954,5 m2 berfungsi untuk ground water 

tank, sewaged treatment plant, parkir dan tangga 

c) Lantai Semi Basement 1 seluas 1.145,436 m2 berfungsi untuk parkir dan 

tangga 

d) Lantai Ground Floor seluas 1.328,625 m2

e) Lantai 1 seluas 822,74 m

 berfungsi untuk Lobby, 

resepsionis, restoran, kolam renang, taman dan toilet 
2

f) Lantai 2 seluas 636,388 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

g) Lantai 3 seluas 509,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

h) Lantai 4 seluas509,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

i) Lantai 5 seluas509,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

j) Lantai 6 seluas509,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

k) Lantai 7 seluas509,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

l) Lantai 8 seluas509,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

m) Lantai 9seluas 509,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

n) Lantai 10seluas 2486 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

o) Atap seluas 670,11 m

berfungsi untuk Kamar hunian, lift dan tangga 
2

3. Jumlah Lantai     :  10 Lantai + 2 Semi Basement +  

 berfungsi untuk dak beton 

1 Ground Floor 

4. Elevasi Lantai Bangunan 

Lantai STP    : - 19,3 m 

Lantai Semibasement 2   : - 14,8 m 

Lantai Semibasement 1   : - 11,55 m 
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Lantai Ground Floor   : - 8,3 m 

Lantai 1     : - 0,3 m 

Lantai 2     : + 3,7 m 

Lantai 3     : + 6,95 m 

Lantai 4     : + 10,2 m 

Lantai 5     : + 13,45 m 

Lantai 6     : + 16,70 m 

Lantai 7     : + 19,95 m 

Lantai 8     : + 23,20 m 

Lantai 9     : + 26,45 m 

Lantai 10     : + 29,70 m 

Roof  Deck     : + 32,95 m 

5.  Jenis Pondasi    : Bore Pile 

6.  Mutu Beton 

a) Kolom, Dinding, Shear wall  : K350 

b) Balok, Plat Lantai, Tie beam  : K300 

 

2.4 Sistem Pelelangan 

Jenis-jenis pelelangan : 

a. Pelelangan umum / terbuka 

Pelelangan yang diselenggarakan untuk umum. Rencana kegiatan 

pelelangan (jadwal kegiatan pelelangan) waktu dan tempatnya diumumkan 

melalui media massa.Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia  

jasakonstruksi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 

penyedia jasa konstruksiyang memenuhi syarat. 

 

b. Pelelangan terbatas 

Pelelangan yang dibatasi jumlah undangan serta penawar berdasarkan 

hasil prakualifikasi. 
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c. Pemilihan / penunjukan langsung 

Kegiatan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum / 

terbatas.Dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 

penawar yang tercatat dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT). 

Beberapa jenis perjanjian kontrak pembayaran pada pengerjaan suatu proyek: 

a) Fixed price adalah perjanjian kontrak dengan harga pasti sesuai 

dengan kesepakatan. 

b) unit price adalah perhitungan berdasarkan harga satuan volume 

pekerjaan yang dikerjakan pada keseluruhan proyek. 

c) cost plus fee artinya berdasarkan jumlah biaya proyek total 

ditambahkan dengan fee jasa pelaksana proyek sesuai dengan 

kesepakatan 

Pada pelaksanaan proyek Hotel IbisStylepihak pemilik proyek melakukan 

penunjukan kepada Manajemen Konstruksi secara langsung tanpa dilakukannya 

pelelangan secara umum. Pihak pemilik proyek melakukan penunjukan secara 

langsung karena percaya langsung kepada pihak Manajemen Konstruksi. 

Penetapan perjanjian harga menggunakan caraLumpsumFixed Price dimana 

sistem pembayaran sesuai dengan harga pada penawaran yang sudah saling 

disepakati sejak awal.  

 

2.5 Besar dan Sumber Dana 

Besarnya dana yang telah disepakati antara pemilik proyek dan kontraktor 

pelaksana proyek adalah Rp. 125.700.000.000,- sudah termasuk pajak.  

 

2.6 Organisasi Proyek 

Organisasi adalah kelompok yang mempunyai maksud dan tujuan yang 

sama, dimana terdapat pengelompokan bidang kerja beserta personilnya dan 

masing-masing kelompok saling terkait satu sama lain dalam hubungan kerja yang 

telah digariskan. Fungsi organisasi secara umum yang berhubungan dengan 

kegiatan proyek adalah : 
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1.  Organisasi merupakan sarana bagi para anggota atau para pekerja untuk 

bekerja sama mencapai tujuan bersama, 

2. Di dalam pengaturan organisasi, dicantumkan tentang bagaimana 

kerjasama dalam organisasi dilaksanakan.  

3. Adanya pembagian pekerjaan sehingga tidak terjadi sistem kerja yang 

tidak beraturan, 

4. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab, 

5. Adanya hubungan pekerjaan yang saling terkait satu sama lainnya. 

 

Organisasi yang dikatakan baik jika memiliki keperluan dan kebutuhan 

serta memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan suatu 

proyek. Bila organisasi yang direncanakan tidak sinergi dan suportif, dapat 

mengakibatkan manajemen yang diperoleh tidak efektif. Dalam suatu proyek 

terdapat beberapa unsur yang mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga arah komunikasi 

dapat terjalin dengan baik.  

Adapun unsur–unsur yang terlibat dalam proyek tersebut adalah pemilik 

proyek, manajemen konstruksi, konsultan perencana, dan kontraktor pelaksana. 

 
Pada proyek pembangunan Hotel Ibis Style ini melibatkan beberapa pihak 

yang terkait meliputi : 

1. Pemilik Proyek  :  PT. MEGATAMA PUTRA 

2. Konsultan Perencana :  Antono Sally & Rekan 

 PT. CIPTA SUKSES 

 PT. PASADA 

PT TOTAL CITRA INDONESIA 

3. Manajemen Konstruksi : PT. MEGATAMA PUTRA 

4. Kontraktor :PT. PP (Persero) TBK 
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2.6.1 Pemilik Proyek 

Pemilik proyek adalah orang atau badan hukum baik pemerintah atau swasta 

yang memberikan pekerjaan dan membiayai seluruh biaya proyek dalam suatu 

pelaksanaan proyek. 

Pemilik proyek memiliki tugas dan kewajiban antara lain: 

1.  Mempunyai wewenang penuh terhadap keseluruhan proyek, 

2. Menunjuk tim pelaksana (kontraktor) untuk melaksanakan proyek 

tersebut melalui lelang, 

3. Menunjuk pengawas proyek untuk memperhatikan secara langsung 

pelaksanaan proyek, 

4. Menyediakan dana yang diperlukan agar proyek bisa berjalan dengan 

lancar, 

5. Mengadakan kesepakatan terlebih dulu dengan perencana, pengawas, 

dan pihak pelaksana mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab 

masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang telah disepakati, 

6. Menerima hasil pekerjaan dari pelaksana proyek. 

2.6.2 Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah badan yang menyusun program kerja,rencana 

kegiatan dan pelaporan serta ketatalaksanaan berjalannya suatu proyek sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Konsultan Perencana mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data proyek dan hal-hal lain yang menyangkut proyek, 

2. Membantu pemilik proyek untuk mengurus berkas-berkas perijinan dari 

pemerintah dan menyiapkan segala sesuatu yang erhubungan dengan 

proyek tersebut, 

3. Membuat perencanaan lengkap dari bangunan yang akan dibuat sesuai 

dengan keinginan pemilik proyek. Adapun perencanaan meliputi : 
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a. Gambar-gambar struktur dan arsitektur, 

b. Perhitungan konstruksi, 

c. Perhitungan taksiran Rencana Anggaran Biaya oleh Engineer Estimate 

dan membuat Bill of Quantity, 

d. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 

4. Pada pelaksanaan pembangunan konsultan bertindak sebagai wakil dari 

pemilik proyek, 

5. Melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi secara berkala apakah 

sesuai dengan rencana, 

6. Membuat gambar revisi, jika karena sesuatu hal diadakan perubahan 

pada gambar rencana, 

7. Bertanggungjawab kepada pemilik proyek, yang dalam hal ini diwakili 

oleh pimpinan proyek akan segala rancangan struktur maupun arsitektur 

yang akan dilaksanakan. 

 

2.6.3 Manajemen Konstruksi 

Manajemen proyek konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan) secara sistematis pada 

suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. Manajemen Konstuksi meliputi 

mutu fisik konstruksi, biaya dan waktu manajemen material dan manajemen 

tenaga kerja. Hal itu dikarenakan manajemen perencanaan berperan hanya 20% 

dan sisanya manajemen pelaksanaan termasuk didalamnya pengendalian biaya 

dan waktu proyek. 

Tugas dari konsultan manajemen konstruksi : 

1. sebagai wakil dari pemilik di lapangan, 

2. sebagai quality control untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan 

pelaksanaan, 

3. mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti dan 

mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan, 
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4. memantau prestasi dan kemajuan proyek yang telah dicapai, hal itu dicapai 

dengan opname (laporan) harian, mingguan, dan bulanan, 

5. hasil evaluasi dapat dijadikan tindakan pengambilan keputusan terhadap 

masalah-masalah yang terjadi di lapangan. 

Tanggung Jawab dari konsultan manajemen konstuksi : 

3 bertanggung jawab kepada pemilik proyek, 

4 bertanggung jawab atas tercapainya pelaksanaan proyek sesuai standar 

kualitas yang diminta oleh pemilik, 

5 meninjau sistem struktur dan evaluasi metoda konstruksi tahap demi tahap, 

6 memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kontrol kualitas mulai dari 

pengadaan material hingga aplikasinya di lapangan. 

7 Fungsi manajerial dari manajemen merupakan sistem informasi yang baik 

untuk menganalisis performa dilapangan. 

2.6.4 Pelaksana Proyek 

 
Kontraktor pelaksana adalah badan hukum atau perorangan yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam 

definisi lain menyebutkan bahawa pihak yang penawarannya telah diterima dan 

telah diberi surat penunjukan serta telah menandatangani surat perjanjian 

pemborongan kerja dengan pemberi tugas sehubungan dengan penawaran proyek. 

Kontraktor bertanggung jawab langsung pada pemilik proyek (owner) dan 

dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh tim pengawas dari owner serta 

dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas terhadap masalah yang 

terjadi dalam pelaksanaan. Perubahan desain harus segera dikonsultasikan 

sebelum pekerjaan dilaksanakan. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana adalahsebagaiberikut : 

1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi 

yang telah direncakan dan ditetapkan didalam kontrak perjanjian 

pemborongan, 

2. Membuat rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan 

pekerjaan sehingga tidak terjadi keterlambatan pekerjaan, 
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3. Memberikan laporan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi 

laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek yang 

memuat antara lain: 

a. Pelaksanaan pekerjaan, 

b.Prestasi kerja yang dicapai, 

c. Jumlah tenaga kerja yang digunakan, 

d.Jumlah bahan dan material yang masuk, 

e. Keadaan cuaca dan lain-lain termasuk hambatan-hambatan yang 

terjadi selama proyek berlangsung. 

f. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, 

dan alat pendukung lain yang digunakan sesuai dari spesifikasi dan 

gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan beberapa 

faktor penting yaitu waktu, biaya, kualitas dan keamanan 

pekerjaan, 

g. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan 

metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, 

h. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal atau time schedule 

yang telah disetujui bersama, 

i. Melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap 

kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan, 

j. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap 

kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang 

mengangkut peralatan dan material ke tempat pekerjaan, 

k. Kontraktor mempunyai hak untuk meminta kepada pemilik proyek 

sehubungan dengan pengunduran waktu penyelesaian 

pembangunan dengan memberikan alasan logis dan sesuai dengan 

kenyataan dilapangan yang memerlukan tamabahan waktu, 

l. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan 

sewaktu pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan 

perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. 
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2.7 Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai 

tanggung  jawab terhadap pelaksanaan dan wewenang untuk menjamin 

kelancaranjalannya proyek, sehingga proyek dapat selesai tepat pada waktunya. 

Hubungan kerja antar organisasi dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Hubungan kerja pemberi tugas dengan konsultan perencana, 

Pemberi tugas menunjuk bagian untuk membuat gambar rencana, 

termasuk perhitungan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Setelah 

menunjuk bagian perencana, maka diadakan kontrak kerja secara tertulis. 

Konsultan perencana dengan pemberi tugas harus sering mengadakan 

konsultasi untuk mempersiapkan rancangan proyek yang dikehendaki agar 

hasil konstruksi bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi 

tugas. 

b. Hubungan kerja pemberi tugas dengan kontraktor, 

Pemberi tugas dapat menunjuk kontraktor pelaksana melalui lelang 

ataupun dengan cara penunjukan langsung. Kemudian setelah ditunjuk, 

pemberi tugas dan kontraktor pelaksana mengadakan kotrak kerja.  

c. Hubungan kerja pemberi tugas dengan manajemen konstruksi (pengawas), 

Pemilik proyek menunjuk bagian pengawas untuk mengawasi proses 

pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh kontraktor, yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja. Pertanggung jawaban ini 

diwujudkan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan harian 

pelaksanaan di lapangan, menyampaikan hasil uji bahan dan uji pekerjaan, 

menyampaikan foto-foto dokumentasi, menyampaikan perhitungan 

pekerjaan tambah kurang, dan menyampaikan as built drawing (gambar 

yang dilaksanakan sebenarnya apabila terjadi perubahan gambar yang 

sebelumnya telah disepakati) 

d. Hubungan kerja pelaksana dengan perencana, 
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Pihak pelaksana wajib berkonsultasi dengan pihak perencana, jika terjadi 

kekeliruan atau kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

gambar kerja, ataupun jika terjadi ketidakjelasan gambar kerja. 

e. Hubungan kerja pengawas dengan pelaksana, 

Pihak pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Jika terjadi penyimpangan 

pelaksanaan, maka pihak pengawas berwenang memperingatkan dan 

meminta pihak pelaksana untuk memperbaikinya. 

f. Hubungan kerja pengawas dengan perencana. 

Pihak pengawas dapat menghubungi pihak perencana untuk meminta 

kejelasan atau kepastian gambar kerja, jika dalam proses pengawasan di 

lapangan terdapat kekurangan pada gambar kerja. Dengan itu pihak 

pengawas tidak akan membuat kesalahan saat pelaksanaan karena sudah 

dijelaskan oleh pihak perencana.  
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BAB III 

BAHAN BANGUNAN PROYEK 
 

 
3.1 Bahan Bangunan Proyek 

Bahan bangunan merupakan salah satu sumber daya yang sangat 

menentukan mutu hasil pekerjaan. Kualitas bahan bangunan akan 

mempengaruhi kualitas dari bangunan tersebut. Oleh karena itu diperlukan 

suatu pengawasan yang ketat terhadap bahan bangunan yang 

digunakan.Bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek 

persyaratan mutunya harus sesuai dengan dokumen kontrak. Adapun bahan 

yang bermutu baik harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang 

ditetapkan. Selainbahan-bahan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan 

peraturanyang ditetapkan, sebaiknya juga mudah diperoleh sehingga akan 

menghemat waktu dan biaya serta menjaga kelancaran pekerjaan. 

Pengiriman bahan harus disesuaikan dengan keperluan dan jadwal 

pelaksanaan proyek, sehingga bahan tidak disimpan terlalu lama dan 

memakan tempat yang nantinya dapat merusak kualitas dari bahan. 

 

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan bahan 

bangunan sebagai berikut : 

a. Kualitas material yang baik akan menentukan kualitas konstruksi itu sendiri.  

b. penyimpanan material harus baik dan benar untuk menjaga kualitas material 

tersebut selalu dalam kondisi yang baik, 

c. pemakaian material harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, 

d. jumlah material yang disiapkan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan 

dilakukan, 

e. biaya pembelian bahan bangunan diusahakan seminimal mungkin tanpa 

mengurangi kualitas bahan bangunan. 
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Berikut merupakan beberapa bahan bangunan/ material yang digunakan 

dalam proyek Hotel Ibis Style yaitu : 

a. Semen Portland 

Gambar 3.1 Semen PCC 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Semen Portland 

Merk Gresik 

Kegunaan/Fungsi Semen merupakan bahan pengikat yang berfungsi untuk 

mengikat agregat halus dan agregat kasar dengan air dalam 

suatu adukan, seperti adukan beton atau plesteran. 

Semen Portland digunakan untuk sebagai bahan campuran 

pembuatan beton decking. Semen yang digunakan adalah 

Semen Gresik jenis semen PCC (Portland Composite Cement). 

Berat untuk 1 sak semen adalah 40 kg.  

 

 

 

b. Besi Baja 
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 (a) (b) 

Gambar 3.2(a) Supplier dari Besi Baja dan (b) Tumpukan Besi Baja 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Besi Baja 

Merk PT. Hanil Jaya Steel (Supplier) 

Kegunaan/Fungsi Tulangan baja berfungsi untuk menahan gaya Tarik  yang 

terjadi akibat pembebanan dari konstruksi. Setiap pabrik baja 

mempunyai standar mutu dan jenis baja sesuai dengan yang 

berlaku di negara yang bersangkutan.  

Besi Baja digunakan untuk penulangan pada balok, kolom, 

pelat, tie beam, tangga, dan bagian-bagian lainnya yang 

membutuhkan penulangan. 

Besi baja ini memiliki dua jenis dan diameter yang berbeda-

beda sesuai kebutuhan dilapangan. Jenis besi baja diantaranya 

besi tulangan polos(BJTP) dan besi tulangan ulir (BJTD). 

Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada 

proyek pembangunan Hotel Ibis Style Semarang, semua besi 

baja yang digunakan yaitu jenis tulangan ulir (Deform). Mutu 

besi yang digunakan yaitu U40 dengan nilai fy=3900 kg/cm3

1. D10 

. 

Adapun diameter dari besi yang digunakan adalah: 

2. D13 

3. D16 
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4. D19 

5. D22 

6. D25 

c. BetonReady Mix 

 
Gambar 3.3 Penuangan Beton Ready Mix 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan BetonReady Mix 

Merk Pionir,Jaya Mix,Holcim,Beton Budi Mulya (Supplier) 

Kegunaan/Fungsi Penggunaan beton ready mix dalam pekerjaan cor bangunan 

proyek sangat efisien dalam jumlah yang besar. Beton ready 

mix digunakan untuk pengecoran pada pelat, balok, kolom, 

tangga, tie beam, atau bagian-bagian lainnya. Beton ini bersifat 

ready mix yang dalam artian sudah dicampur oleh pihak 

supllier sehingga pelaksana proyek tinggal menuangkan beton 

ready mix pada area yang akan dicor. 

Pada proyek pembangunan Hotel Ibis Style menggunakan 

mutu beton K300 untuk pengecoranbalok, pelat lantai, dan 

tangga sedangkan mutu beton K350 untuk kolom dan 

dinding.Khusus untuk mengecor precast pelat lantai 

menggunakan mutu beton K400 karena proses pembuatan 
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precast pelat lantai berada di luar ruangan dan terpapar sinar 

matahari sehingga dapat mengurangi mutu beton.  

 

d. Kalbond 

 
Gambar 3.4SikabondNV 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Sikabond NV 

Merk Sika 

Kegunaan/Fungsi Digunakan untuk merekatkan beton lama dengan beton baru 

agar beton baru dapat menempel pada beton lama. Penggunaan 

sikabond ini digunakan pada saat pengecoran tahap lanjut yang 

melibatkan beton lama. 

Pemberian sikabond ini sebelumnya dicampur dengan air 

terlebih dahulu dengan perbandingan 1 : 1. Kemudian 

sikabond yang sudah dicampur dengan air dituangkan pada 

permukaan beton lama sebelum dilakukan pengecoran tahap 

selanjutnya. 
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e. Cairan Integral 

 
Gambar 3.5Cairan Integral Conplast WP421 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Integral Conplast WP421 

Merk Fosroc 

Kegunaan/Fungsi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Digunakan untuk sebagai bahan adiktif pada beton dengan 

perbandingan setiap 1 m3

f. Wiremesh 

 beton : 2 liter integral. 

Penggunaannya langsung dicampurkan ke dalam adukan mixer 

beton ready mix.  Fungsi dari integral ini ialah agar beton 

bersifat kedap air dengan cara memperkecil penetrasi air ke 

dalam beton sehingga melindungi beton terhadap kebocoran. 

Pada Proyek Hotel Ibis Style ini cairan integral digunakan di 

area Sewaged  Treatment Plant(STP) dimana area ini nantinya 

akan berisi air limbah gedung hotel.  
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Gambar 3.6Wiremesh 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Wiremesh 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Besi Wiremeshadalah jaring baja tulangan yang dilas listrik 

pada setiap pertemuan titik kawatnya guna mendapatkan kuat 

geser. Wiremeshdigunakan sebagai pengganti besi baja 

tulangan pelat lantai. Fungsinya sama seperti besi baja hanya 

pemasangan wiremesh lebih cepat dan menghemat waktu 

pengerjaan jika dibandingkan dengan tulangan konvensional 

karena besi wiremesh sudah dirangkai di pabrik. Jenis 

wiremesh yang digunakan di Proyek Hotel Ibis Style yaitu 

wiremesh M8 dengan jarak 150mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Lem Beton 
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Gambar 3.7 Penggunaan Lem Beton pada sambungan kolom dan tulangan balok. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Lem Beton 

Merk Hilti RE 500 

Kegunaan/Fungsi Digunakan untuk merekatkan besi baja dengan beton yang 

sudah jadi. Lem beton ini memiliki tekstur seperti beton 

namun lebih kasar. Dalam penggunaannya terlebih dahulu 

beton yang hendak diberi tulangan dibor dengan diameter 

sesuai dengan tulangan, setelah selesai bagian dalam beton 

yang telah dibor dibersihkan dari debu beton. Kemudian besi 

dimasukan pada beton yang telah dibor dan langsung diberi 

lem didalamnya. 

Penggunaan lem beton ini dilakukan bila dalam struktur 

bangunan diperlukan penambahan bagian yang sebelumnya 

tidak direncanakan. 

 

 

 

 

 

h. Agregat Halus 
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Gambar 3.8 Pasir Muntilan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Agregat Halus 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Digunakan sebagai salah satu campuran beton decking. Pada 

proyek ini digunakan pasir alam yaitu pasir Muntilan yang 

dikirim langsung dari Muntilan dan pemesanan tergantung 

kebutuhan pembuatan beton decking.  

Ada berbagai jenis pasir yang ada di alam dan berbagai jenis 

pasir tersebut memiliki keunggulan tersendiri sesuai 

komponen yang terkandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Air 
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Gambar 3.9Tandon Air 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Air 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Digunakan sebagai campuran bahan lainnya seperti plesteran, 

beton, pemotongan keramik, pengeboran beton, dan lain 

sebagainya. Dilihat dari fungsi air yang hampir digunakan 

sebagai campuran untuk semua bahan, air merupakan 

komponen terpenting. Selain itu, air juga sebagai komponen 

terpenting dalam kebersihan diproyek itu sendiri. Sumber air 

untuk proyek pembangunan Hotel Ibis Style diambil dari 

sumur artetis dengan kedalaman 60 meter. Kemudian dipompa 

menuju tandon-tandon yang tersebar di proyek Hotel Ibis Style 

dan Apartemen Candiland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Cakar Ayam 
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Gambar 3.10Besi Cakar Ayam 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Cakar Ayam 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Digunakan untuk memisahkan tulangan pelat bagian bawah 

dan atas sesuai jarak yang diperlukan. Pemberian nama cakar 

ayam ini dikarenakan bentuk dari besi yang menyerupai cakar 

ayam. Tulangan yang digunakan untuk membuat cakar ayam 

yaitu tulangan D10.  

Pemberian cakar ayam pada pelat dilakukan untuk 

memberikan ketebalan pelat itu sendiri. Pemasangan cakar 

ayam biasanya dilakukan berbaris dengan jarak kurang lebih 

satu meter dari cakar ayam lainnya. 

 

 

 

 

 

 

k. Beton Decking 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel IbisStyle Semarang 
 

 

 
Yosua Christandy Hardjosetyo 12.12.0022   27 
 

 
Gambar 3.11 Beton Decking 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Beton Decking 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Digunakan untuk memberi jarak tulangan terhadap bekisting 

atau dapat disebut juga sebagai selimut beton yang 

memberikan jarak antara tulangan dengan bagian terluar. 

Pemberian beton decking ini sangat penting karena 

mempengaruhi kekuatan dari beton bertulang itu sendiri. Beton 

decking ini memiliki diameter 5 cm dan ketebalan yang 

bervariasi sesuai kegunaannya. Beton decking ini diberikan 

kawat bendrat di bagian tengahnya. Pemberian kawat pada 

beton decking ini berguna untuk diikatkan pada tulangan. 

 

 

 

 

l. Kawat Bendrat 
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Gambar 3.12Kawat Bendrat 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nama Bahan Kawat Bendrat 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Digunakan untuk mengikat antar tulangan agar tulangan 

tersebut tidak lepas dan kuat. Selain untuk mengikat antar 

tulangan, kawat bendrat ini juga digunakan untuk mengikat 

antara tulangan dengan beton decking. Kawat bendrat yang 

digunakan dalam proyek berdiameter 1mm dengan 

penggunaan 3 sampai 4 tali kawat agar dapat mengikat lebih 

kuat. 

Dalam proses penulangan, bagian yang perlu dibendrat dengan 

kawat ialah bagian antar tulangan, tulangan dengan sengkang. 

 
 
 
 
 
 
 

m. Semen Hardener 
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Gambar 3.13 Semen Hardener 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Semen Hardener 

Merk Fosroc 

Kegunaan/Fungsi Digunakan untuk memperkuat permukaan lantai beton terhadap 

gesekan, khususnya beban berat dan benturan. Semen ini biasa 

digunakan untuk area parkir, lantai garasi, area pabrik serta area-

area yang membutuhkan lalulintas berat. Dalam proyek Hotel Ibis 

Style, semen hardener sigunakan untuk melapisi permukaan lantai 

SB2 dan SB1 yang berfungsi sebagai area parkir.  

 

 

 

 

 

 

 

n. Papan Kayu Plywood 
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Gambar 3.14 Plywood untuk bekisting balok dan pelat lantai 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 
Gambar 3.15Plywood Korinplex untuk bekisting kolom 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Plywood 

Merk Korinplex 

Kegunaan/Fungsi Papan kayu plywood berfungsi untuk bekisting kolom,bekisting 

balok,bekisting pelat lantai,bekisting tangga, dan lain-lain. Pada 

pengerjaan bekisting kolom, digunakan papan Plywood Korinplex 

yang memiliki ketebalan 18mm yang dilapisi lembaran Phenol 

Formaldehyde Film (45/125gsm) pada kedua sisi. Sedangkan 

untuk pengerjaan bekisting lain, menggunakan Plywood yang 

memiliki ketebalan 15mm. Bekisting plywood memberi hasil 

permukaan beton yang licin dan merata serta dapat digunakan 

berulang kali.  

 

o. Oli bekisting 
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Gambar 3.16Oli bekisting 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Solar 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Pada Proyek Hotel Ibis Style ini,oli bekisting menggunakan bahan 

bakar solar untuk melapisi permukaan bekisting seperti bekisting 

precast plat lantai dan bekisting kolom. Pemberian solar pada 

bekisting berfungsi agar pada saat pembongkaran bekisting mudah 

dibuka dan beton tidak menempel pada bekisting sehingga 

dihasilkan permukaan beton yang halus dan rata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Kawat Las 
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Gambar 3.17Kawat las 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Kawat Las 

Merk Nikko Steel 

Kegunaan/Fungsi Kawat las digunakan saat penggunaan alat las yang berfungsi 

untuk menyambungkan bahan yang terbuat dari besi atau baja. 

Dalam proyek ini, kawat las digunakan untuk penyambungan 

antar tulangan ataupun besi holo saat pembuatan bekisting kolom 

dan pemasangan stek tulangan.  

 

 
q. Besi Holo 

 

 
Gambar 3.18Besi Holo 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Nama Bahan Besi Holo 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Besi Holo berfungsi sama seperti kayu yaitu untuk menahan 

bekisting papan kayu plywood. Besi Holo digunakan untuk 

perancah dan pengaku bekisting kolom maupun balok dan pelat 

lantai. Pengaku ini digunakan untuk mencegah lendutan Plywood 

akibat pembebanan selama pengecoran. 

 
 

r. Styrofoam 

 
Gambar 3.19Styrofoam pada dinding shear wall 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Styrofoam 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Styrofoam digunakan untuk menghambat cor di bagian yang 

dikehendaki. Dalam proyek ini, Styrofoam digunakan pada kolom 

atau dinding shear wall untuk nantinya setelah pengecoran dan 

Styrofoam dibersihkan membentuk lubang untuk meyambung 

tulangan balok.  

 
s. Paku 
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Gambar 3.20 Paku 

Sumber: Google,2016 

 

Nama Bahan Paku 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Paku digunakan untuk menyambungkan dan menguatkan antar 

bekisting kayu sesuai yang dikehendaki. Terdapat berbagai 

macam paku dengan panjang berbeda-beda sesuai kebutuhan.  

 

t. Kawat Ayam 

 
Gambar 3.21PemasanganKawat Ayam 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Kawat Ayam 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Kawat Ayam berfungsi untuk menghambat pergerakan beton saat 

pengecoran atau mencegah masuknya beton pada daerah block out 

dan menghentikan pengecoran pada stop cor. Kawat Ayam biasa 
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digunakan untuk batas pengecoran yang dikehendaki dan kepala 

kolom karena mutu beton yang digunakan untuk kepala kolom 

dan balok berbeda.  

 

u. Bata Ringan 

 
Gambar 3.22Tumpukan bata ringan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Bata Ringan 

Merk - 

Kegunaan/Fungsi Bata ringan adalah beton selular dimana gelembung udara yang 

ada disebabkan oleh reaksi kimia. Bata ringan atau hebel biasa 

digunakan dalam pembuatan dinding dan material ini memiliki 

beban yang ringan sehingga mengurangi pembebanan pada 

konstruksi. Bata ringan dibuat dengan komposisi semen, kapur, 

pasir kwarsa, gypsum, air, dan diberi alumunium pasta untuk 

bahan pengembang.  

Bata ringan yang digunakan dalam proyek ini memiliki ukuran 60 

x 20 x 15 cm.Bahan perekat yang digunakan untuk merekatkan 

bata ringan ini adalah semen instan Sun Mortar. 
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v. Semen Instan 

 
Gambar 3.23Semen Instan SunMortar 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Nama Bahan Semen Instan 

Merk Sun Mortar 

Kegunaan/Fungsi Semen instan adalah semen yang bisa digunakan secara langsung 

tanpa diberi tambahan material lainnya seperti pasir,kerikil, dan 

lain-lain. Semen instan ini biasa digunakan untuk pekerjaan 

plesteran atau acian. Kelebihan semen instan ini dengan semen 

konvensional yaitu penggunaannya yang mudah dengan dicampur 

air saja sudah dapat digunakan sehingga mempercepat pekerjaan 

yang akan berpengaruh terhadap efisiensi waktu. Dalam proyek 

ini, semen instan digunakan untuk plesteran bata ringan, dinding, 

kolom dan balok yang tidak halus permukaannya.  

 
 
3.2 Pengadaan Bahan 

Pengadaan bahan bangunan/material pada suatu proyek memerlukan 

manajemen yang baik sehingga mempengaruhi kelancaran proyek itu sendiri. 

Bahan/material yang digunakan harus sesuai dengan RKS (Rencana Kerja 

dan Syarat- syarat Teknis) dan telah mendapat persetujuan dari konsultan 
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MK (Manajemen Konstruksi) dengan menunjukkan contoh-contohnya. Pihak 

konsultan MK memeriksa bahan/material yang datang secara langsung, 

apakah bahan itu sesuai dengan contoh atau tidak. Jika disetujui, maka 

pekerjaan dapat dilanjutkan, namun jika tidak, maka diganti sesuai dengan 

permintaan konsultan MK atau sesuai dengan RKS. Penyimpanan bahan 

bangunan sangat penting dan sebaiknya di ruang tertutup karena beberapa 

bahan yang rentan terhadap cuaca hujan atau panas seperti semen dan 

tulangan. Penempatan bahan bangunan di lokasi yang tepat juga perlu 

diperhatikan karena bisa mempermudah dan pemngambilan barang menjadi 

lebih efisien.  Selain itu barang-barang yang tertata rapi akan menciptakan 

efektifitas kerja dan keselamatan kerja.Pengaturan penyimpanan bahan-bahan 

bangunan dan peralatan pada suatu proyek menjadi tanggung jawab bagian 

logistik dan gudang.  

Untuk pengadaan barang dengan penunjukan langsung,maka langkah-

langkah yang harus dilakukan : 

1. Menentukan bahan bangunan yang dibutuhkan dan dipesan.Penentuan 

ini harus sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan 

yang akan dilakukan.Dari rencana kerja dan jadwal pelaksanaan tersebut, 

maka diketahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan 

sehingga volume bisa ditaksir.Setelah volume pekerjaan yang akan 

dicapai tersebut, maka bisa dibuat perkiraan/ taksiran jumlah bahan 

bangunan yang akan digunakan untuk mencapai volume yang sudah 

ditargetkan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian bahan bangunan 

antara lain : 

- Pembelian bahan bangunan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

di lapangan dan jangan melampaui kapasitas karena berakibat 

pemborosan sehingga pemenuhan kebutuhan seperti pembayaran upah 

pekerja, kebutuhan lain-lain pun tidak bisa terpenuhi.  
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- Memperhatikan kecukupan dana dalam mengelola pembelian bahan 

agar secara kontinu barang dapat terpenuhi sehingga tidak menghambat 

progress pekerjaan.  

- Memperhatikan dan membandingkan total volume pekerjaan yang 

sudah selesai dengan volume yang tercantum di RAB untuk setiap 

kebutuhan barang. Jika ditemukan adanya volume pembelian yang 

melebihi volume dari RAB, segera untuk konsultasi dengan konsultan. 

-Volume gudang yang akan digunakan dalam menyimpan bahan. Bahan 

bangunan tidak boleh melebihi volume gudang karena bisa berakibat 

hilangnya bahan atau menurunkan kualitas dari bahan bangunan itu. 

2. Melakukan survei harga bahan di pasaran dan menyepakati harga satuan 

dari survei harga tersebut.  

3. Menetapkan Supplier bahan yang akan menyuplai bahan bangunan 

proyek.  

4. Membuat surat pemesanan barang untuk ditujukan ke supplier bahan 

yang ditentukan. Surat pemesanan kemudian diberikan ke bagian 

keuangan/ bendahara untuk mengurus pembayaran.  

5. Pembelian bahan diperhatikan secara terus menerus sehingga terkendali 

dengan baik. 

6. Bahan-bahan yang sudah dikirim ke proyek, harus diperiksa lagi sesuai 

dengan jumlah dan spesifikasi yang dipesan kemudian sudah tercatat di 

Nota Penerimaan Bahan untuk kemudian langsung dipakai untuk 

konstruksi atau disimpan dalam gudang. 

3.3 Pengendalian Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam suatu struktur harus memenuhi 

syarat-syarat kualitas yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya 

pengendalian kualitas bahan material bangunan. Pengendalian untuk bahan 

bangunan sendiri dilakukan beberapa uji diantaranya: 

1. Beton 

Pengujian beton terdiri dari 2 tahap, yaitu : 
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A. Pengujian Slump Test 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air beton yang berhubungan 

dengan mutu beton. Pengujian ini menggunakan kerucut Abrams.  

Langkah-langkah dalam percobaan Slump meliputi : 

a. Menyiapkan peralatan dan bahan uji slump yaitu kerucut abrams, alas uji, 

tongkat besi, dan meteran .  

b. Memasukkan adukan tersebut kedalam kerucut Abrams, cara memasukkan 

bertahap tiga kali dengan tinggi lapisan yang sama. Masing-masing lapisan 

ditusuk 25 kali dengan baja diameter 10 mm dan panjang 60 cm, 

dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. 

Setelah kerucut penuh, permukaan kerucut diratakan dan didiamkan 30 

detik, kemudian kerucut diangkat pelan-pelan secara vertikal, setelah itu 

penurunan puncak kerucut diukur pada tiga tempat. Dari pengukuran ini 

didapat nilai slump beton yang menunjukan kekentalan adukan. 

Nilai Slump Test pada Proyek Hotel Ibis Style berdasarkan standar yang 

digunakan nilai slump test haruslah memenuhi dengan ketentuan nilai 

8 cm ≤ 10 cm ≤ 12 cm. Slump test ini dilakukan oleh teknisi beton 

ready mix yang diawasi oleh manajemen konstruksi. Jika hasil slump test 

memenuhi standar atau permintaan maka bisa dilakukan pengecoran, 

namun jika hasil slump test sebaliknya pihak Manajemen Proyek berhak 

menolak beton dari supllier dan meminta untuk diganti dengan beton baru 

atau ditambah bahan adiktif Super Plaztizer dengan perbandingan 1m3 

beton dengan 3 liter cairan. 
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 Gambar 3.24Alat Uji Slump Test 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

B. Uji Kuat Tekan Beton 

Uji kuat tekan beton dilakukan untuk mengetahui kuat tekan beton dari 

adukan beton yang digunakan pada saat pengecoran. Uji kuat tekan beton ini 

bertujuan mengetahui kuat tekan beton hingga mengalami kehancuran. Pengujian 

dilakukan dengan mengambil sample adukan yang sudah dibuat silinder beton.  

 

Pengujian kuat tekan beton ini dilakukan di Laboratorium Bahan dan 

Konstruksi Universitas Negeri Diponegoro.  

Adapun langkah - langkah pengujian sebagai berikut : 

1. Menyiapkan cetakan silinder Φ15 cm dan tinggi 30 cm yang sudah 

dibersihkan dan diberi oli bekisting. 

2. Memasukkan adukan beton yang telah dipakai pada percobaan slump test 

kedalam cetakan yang dibagi tiga lapisan yang sama. 

3. Menusuk - nusuk dengan tongkat baja berdiameter 16 mm sebanyak 25 kali 

setiap lapisan. 
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4. Ratakan bagian atas silinder serta diberi tanggal pembuatan dan keterangan 

lain yang diperlukan.  

5. Silinder beton diletaakkan di tempat yang teduh selama 24 jam, setelah itu 

cetakan dibuka kemudian hasilnya direndam air selama waktu yang sudah 

ditentukan.  

6. Melakukan pengujian beton dengan mesin compressor, penekanan dilakukan 

pada bidang sisi dari silinder beton . 

 

 
 Gambar 3.25 Benda Uji Beton Silinder 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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 Gambar 3.26Uji Kuat Tekan Beton 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

  

 Hasil Uji kuat tekan beton untuk Proyek Hotel Ibis Style harus memenuhi 

syarat konversi nilai uji kuat tekan beton. 

- Umur 3 hari = 40% untuk mutu beton fc’=35 Mpa 

-Umur 7 hari = 70% untuk mutu beton fc’=20,25,30,dan 35 Mpa 

-Umur 14 hari = 90% untuk mutu beton fc’=20,25,30,dan 35 Mpa 

-Umur 28 hari = 100% untuk mutu beton fc’=20,25,30,dan 35 Mpa 

 

 Apabila hasil uji kuat tekan beton tidak memenuhi syarat diatas/ lolos uji 

maka dilakukan pengujian ulang menggunakan spare benda uji dan hammer test 

di lapangan. 

 
2. Baja tulangan beton 

a. Baja tulangan sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

karena penggunaan yang sangat banyak dan berlanjut terus. Oleh karena 

itu kualitas baja perlu diperhatikan dengan adanya pengawasan ketat 

untuk menjaga kualitas tulangan baja. 
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Baja diberi bongkahan kayu agar tidak langsung terkena tanah yang 

bersifat lembab sehingga mengurangi karat yang timbul. Jika cuaca hujan, 

besi baja yang terletak di luar ruangan diberi terpal untuk penutup untuk 

menjaga kualitas baja.  

b. Pada proyek ini, pihak Manajemen Proyek bekerja sama dengan PT. 

Hanil jaya steel untuk memasok Baja tulangan beton yang telah 

memperoleh sertifikasi ISO untuk produk- produknya.Baja harus melalui 

uji Tarik beton dengan memiliki surat, sertifikat, spesifikasi sesuai Uji 

Tarik yang dilakukan di Pabrik PT Hanil Jaya Steel.  

c. Dalam proyek ini ada bukti pengiriman yang terdapat setiap beberapa ikat 

besi guna untuk menjaga kualitas dan keutuhan barang yang dikirim. 

 
Gambar 3.27 Bukti pengiriman baja tulangan 

Sumber: Dokumentasi Managemen Konstruksi 

d. Uji kuat tarik dan lengkung Baja Tulangan beton juga dilakukan di 

Laboratorium Bahan dan Konstruksi Politeknik Negeri Semarang 

(Polines). Acuan yang digunakan yaitu SNI 07-2052-2014. Pengujian Uji 

tarik dan lengkung baja tulangan beton adalah setiap kedatangan 200 ton 

untuk semua diameter dan mutu baja tulangan beton. 

 

3.4 Permasalahan Proyek 

Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di suatu proyek diharapkan 

semuanya dapat berjalan dengan hasil sesuai rencana baik biaya, mutu, 
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maupun waktu. Namun tidak semua pekerjaan dapat terlaksana sesuai 

rencana yang telah ditetapkan. 

Permasalahan yang timbul di proyek sangatlah beragam. Masalah dapat 

timbul dari berbagai aspek pekerjaan seperti manajemen, administrasi, 

pelaksanaan di lapangan, hubungan kerja antar bagian dan lain-lain.  Kendala 

tersebut harus ditanggulangi sesegera mungkin agar tidak terlalu 

mempengaruhi pelaksanaan proyek secara keseluruhan dan mencapai hasil 

penyelesaian yang maksimal. 

Permasalahan yang terkait tentang bahan bangunan yaitu : 

1. Keterlambatan pengiriman bahan dan material 

Pada proyek Ibis Styleditemukan beberapa permasalahan yaitu 

diantaranya keterlambatan bahan dan material, yaitu seperti besi baja. 

Besi baja merupakan komponen yang sangat penting dalam pekerjaan 

pelaksanaan struktur, tanpa adanya besi baja ini dapat menghambat 

pekerjaan struktur. Keterlambatan ini dikarenakan supllier besi baja 

yaitu berasal dari kota Surabaya yang jaraknya cukup jauh dari 

proyek Ibis Style, yang mengalami kemacetan diperjalanan. 

2. Supplier beton ready mix tidak bisa memenuhi kebutuhan pengecoran 

Masalah yang kedua yang ditemukan di proyek Hotel Ibis Style ini 

adalah supplier beton yang tidak dapat memenuhi kebutuhan beton. 

Pengecoran dilakukan setiap hari pada proyek Hotel Ibis Style, hal ini 

membuat kebutuhan akan beton cukup besar. Beton yang didatangkan 

supplier-supplier untuk proyek ini memiliki karakteristik yang 

berbeda sehingga pihak Manajemen Proyek memiliki standar beton 

ready mix untuk pengecoran area tertentu.  

3. Perubahan gambar yang sering terjadi selama proses pelaksanaan 

Masalah ini terjadi pada proyek Hotel Ibis Style karena selama proyek 

ini dibangun, gambar struktur dan gambar arsitek sering mengalami 

perubahan gambar yang mengakibatkan proses pekerjaan menjadi 

terhambat.   

4. Permasalahan faktor alam dan faktor manusia 
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Masalah ini terdapat pada proyek Hotel Ibis Style, yaitu pada 

permasalahan faktor alam adalah hujan yang dapat menghambat  

pekerjaan. Pada proyek Hotel Ibis Style hujan mulai sering muncul 

yaitu pada sekitar bulan November. Pada faktor manusia yaitu pada 

proyek Hotel Ibis Style terjadi beberapa kali pergantian pekerja, yaitu 

dikarenakan banyak pekerja yang mengeluh karena gaji yang belum 

dibayarkan oleh pihak kontraktor. Proyek ini juga membutuhkan 

lebih banyak tenaga kerja lagi karena mengejar target topping off 

pekerjaan struktur pada bulan Desember.  
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BAB IV 

PENUTUP 
 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja selama 3 bulan di Proyek 

Pembangunan Hotel Ibis Style Semarang dapat disusun kesimpulan dan saran 

sebagai berikut. 

 

4.1. Kesimpulan 

Kesimpulannya adalah: 

1. Bahan bangunan yang digunakan rata-rata sudah menggunakan bahan 

yang berkualitas baik. Pengiriman bahan bangunan sudah disesuaikan 

dengan kebutuhan pekerjaan, meskipun terkadang terkendala adanya 

bahan bangunan yang sulit dicari atau tidak ada stok.  

 

2. Penyediaan sejumlah gudang untuk bahan bangunan dan kontrol 

kualitas terhadap bahan bangunan sudah dilakukan dengan baik dengan 

adanya tes uji kuat tekan beton dan uji Tarik tulangan baja serta uji-uji 

lainnya. 

 

3. Setiap pengiriman barang material, dilakukan pengecekan langsung 

oleh Pihak Kontraktor bagian logistik.  

 
4. Penyimpanan bahan bangunan di tempat yang terlindung sinar 

matahari dan air hujan akan menjaga kualitas dari bahan bangunan 

sehingga kualitas bangunan konstruksi juga baik.  

 
 

4.2. Saran 

Sarannya adalah: 

1. Pada setiap pekerjaan, pihak Manajemen Konstruksi diharapkan ada 

yang melihat secara langsung karena terkadang ada pekerja yang tidak 
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menggunakan bahan bangunan dengan benar seperti pemberian cairan 

kalbond dan air pada saat proses pengecoran. 

2. Pentingnya koordinasi di antara komponen-komponen dalam pekerjaan 

proyek Pembangunan Hotel Ibis Style agar tidak terjadi kesalahan 

komunikasi yang dapat berakibat pada progress pekerjaan. 

 
3. Perencanaan material dan distribusinya harus diperiksa dan diteliti 

lebih lagi. Hal ini perlu untuk memastikan apakah semua material 

tersedia, cukup bagi pekerjaan dan sesuai dengan yang direncanakan. 

Dengan demikian kemungkinan tidak tersedianya material sudah 

diketahui sebelumnya. 

 
4. Pada saat pengerjaan pembesian pelat lantai perlu diawasi untuk setiap 

sambungan tulangan karena ada kemungkinan tulangan terinjak-injak 

sehingga kawat bendrat lepas yang berakibat berkurangnya kekuatan 

rangkaian tulangan. 
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