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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan perguruan tinggi negeri berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, 

dibawah pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, berkedudukan di 

Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. 

Dalam mencapai visi dan misinya Politeknik Negeri Bengkalis menjalankan 

program -program pendidikan yang mendukung dalam menciptakan lulusan yang 

siap pakai di dunia kerja, salah satu program tersebut adalah kegiatan kerja praktek. 

Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kerja 

praktek baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Kerja Praktek adalah 

suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal langsung  ruang lingkup dunia 

pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap mahasiswa di wajibkan untuk turun langsung 

kedunia pekerjaan yang menjadi bidangnya masing –masing.dengan begitu setiap 

mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu –ilmu yang telah di pelajari di bangku 

perkuliahan.selain itu dengan Kerja Praktek mahasiswa bisa menambah pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja yang nantinya dapat di terapkan 

didalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. 

 Dalam hal ini penulis melakukan Kerja Praktek di Politeknik Negeri 

Bengkalis tepatnya di gedung B Jurusan Teknik Mesin di bengkel fabrikasi. Bengkel 

fabrikasai ini bertujuan untuk melengkapi fasilitas Jurusan Teknik Mesin. 

 Berhubung bengkel fabrikasi ini baru didirikan, banyak fasilitas yang harus 

dilengkapi seperti meja atau rak mesin las, lemari, meja las dan dinding pelindung 

atau dinding pembatas antara meja las satu dan dua. Pada bengkel ini, yang penulis 

lakukan adalah perancangan dan pembuatan meja las. Hal ini. Dengan diadakannya 
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Praktik Industri yang dilakukan oleh mahasiswa diharapkan adanya hubungan kerja 

sama antara Praktikan Industri  dan pihak pembimbing  pada khususnya dan 

perusahaan pada umumnya. Sehingga ilmu yang diperoleh di dunia kerja dapat 

disinergiskan dan diaplikasikan untuk memperoleh sumber daya manusia yang 

terampil dan kompeten. Sehingga akan mendapat  Feedback  positif  bagi  kemajuan 

bangsa dan Negara. 

 

 

1.2 Tujuan  

 

Adapun tujuan dari perancangan dan pembuatan meja las ialah sebagai 

berikut:  

1. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya 

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dibangku kuliah 

secara langsung diperusahaan 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya 

4. Menambah wawasan ilmu pengetahuan  tentang instansi tempat pelaksanaan 

kerja praktek di POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS tepatnya di 

BENGKEL FABRIKASI TEKNIK MESIN 

5. Memenuhi kewajiban dan syarat yang diberikan oleh Jurusan dalam 

melaksanakan kerja praktek lapangan Tahun 2020 

6. Agar dapat mengetahui perancangan dan pembuatan meja las. 

 

1.3 Manfaat 

 

Adapun manfaat yang didapat dari perancangan dan pembuatan meja las  ialah 

sebagai berikut : 

1. Mempraktekkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dalam 

dunia kerja 



 

3 

 

2. Menambah pengetahuan dan keterampilan melalui hubungan langsung dalam 

aktivitas pekerjaan di dunia industry 

3. Melatih dan menumbuhkan sikap serta pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya 

4. Menjadikan mahasiswa yang disiplin dan bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Industri  

 

1.4.1  Waktu Pelaksanaan Praktik Industri  

Waktu pelaksanaan Praktik Industri  dilaksanakan pada tanggal 02 

November 2020 s/d 29 Januari 2021 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan Praktik Industri  

Tempat pelaksanaan Praktik Industri di Bengkel Las Fabrikasi Jurusan 

Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis 

  

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

 

Adapun sistematika penulisan laporan Praktik Industri  ini terdiri dari 

beberapa bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan 

 BAB II TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini menjelaskan  tentang gambaran umum perusahaan dan teori  

dasar perencanaan dan pembuatan meja las 

BAB III DASAR TEORI 
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Berisikan tentang hasil yang diperoleh dari  pelaksanaan praktek industry 

tentang dari perancangan dan pembuatan meja las  

BAB IV TUGAS KHUSUS 

Bab ini berisikan tentang tugas khusus dalam pembahasan dari perancangan 

dan pembuatan meja las  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan dari perancangan 

dan pembuatan meja las                                                                                                                                                                                                                                   
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