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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini sampah merupakan salah satu masalah di Wilayah Kabupaten 

Bengkalis di sebagian kota-kota bengkalis hal ini disebabkan karena penangganan 

masalah sampah kurang di perhatikan. Sampah yang ada sekarang ini hanya sebatas 

dikumpulkan dari tiap rumah-rumah lalu dibuang ketempat pembuangan akhir, 

sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi terlihat kumuh, kotor, dan jorok. 

Yang merupakan tempat berkembang biaknya organisme yang berbahaya bagi 

manusia. Mesin pencacah sampah organik digunakan untuk mempercepat proses 

pencacahan bahan baku pupuk kompos dan juga untuk menambah kapasitas 

produksi dengan menggunakan mesin pencacah sampah organik waktu yang 

dibutuhkan untuk mencacah bahan baku sampah organik lebih cepat. 

Dalam mengunakan mesin pencacah sampah organik ini diharapkan dapat 

menunjang proses pencacahan sampah organik lebih halus. Mesin pencacah 

sampah organik ini direnccanakan untuk kebutuhan masyarakat. Mesin pencacah 

sampah organik digunakan untuk menghancurkan berbagai jenis sampah organik 

berukuran kecil, sampah organik yang sudah dicacah dapat langsung dibuat menjadi 

kompos, membuat pakan ternak atau proses permentasi menjadi  biogas. 

Pemanfaatan sampah organik dari sampah Kota Kabupaten Bengkalis 

merupakan alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan di Kabupaten 

Bengkalis. Apabila dilihat dari kareteristik sampah organik di Kabupaten Bengkalis 

dapat diolah dengan proses pencacahan sampah organik untuk dijadikan pupuk 

organik. Jenis sampah yang bisa dicacah mengunakan mesin pencacah ini dari jenis 

sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari mahluk hidup dan bisa dijadikan 

kompos atau pupuk organik. 
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1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Penulisan laporan kerja praktek diselenggarakan untuk tujuan-tujuan berikut: 

1. Melaporkan kegiatan rutinitas mahasiswa selama melakukan kerja praktek. 

2. Melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa selama 

melakukan kerja praktek. 

3. Mengetahui cara kerja mesin pencacah sampah organik yang ada di 

Kabupaten Bengkalis Memenuhi kewajiban dan syarat yang diberikan oleh 

jurusan dalam melaksanakan kerja praktek. 

 

1.3  Manfaat Kerja Praktek 

 Adapun manfaat kerja praktek adalah sebagai berikut: 

1. Penulisan laporan ini bermanfaat untuk pribadi penulis sendiri. 

2. Menambah wawasan mahasiswa mengenai dunia Industri. 

3. Mempermudah jurusan dalam memberikan penilaian kerja praktek kepada 

mahasiswa. 

 

1.4 Tempat dan Jadwal Kerja Praktek 

Kerja praktek ini dilaksanakan di Posyantek kabupaten Bengkalis. Adapun  

jadwal pelaksanaan kerja praktek yang diberikan oleh politeknik negeri bengkalis 

pada setiap program studi lebih kurang 2 (Dua) bulan, yang dimulai dari tanggal  3 

November 2020 sampai dengan 1 januari 2021, dengan sistem kerja yaitu masuk 

pada pukul 08.00 - 11.00 Wib  dan 13.00 – 16.00 Wib yang dimulai dari hari senin 

sampai hari jumat. 
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