
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) atau yang biasa disebut dengan On the Job Training(OJT) merupakan 

wadah untuk menuangkan ide atau gagasan mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

nyata,sehingga kondisi ini membuat proses pemahaman selama di bangku kuliah lebih baik. 

Selain itu mahasiswa mendapatkan apa yang belum didapat selama di bangku kuliah(pengalaman 

baru) dan sebagai pengembangan proses ide yang selalu berkembang.Berdasarkan hal tersebut 

perlu pelaksanaan kerja praktek disamping sebagai salah satu syarat kelulusan,juga mahasiswa 

mampu menciptakan suatu karya yang bernilai tinggi.Salah satu cara untuk mewujudkan yaitu 

dengan cara menyelenggarakan mata kuliah kerja praktek. Dimana mahasiswa dapat terjun 

langsung ke lapangan kerja agar lebih paham akan bidang yang di geluti 

Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 

bahwa  Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu muatan kurikulum suatu lembaga 

pendidikan.Dalam hal ini lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan 

kejuruan. Kerja Praktek tersebut bertujuan untuk memberikan wawancara praktis berdasarkan 

teori-teori yang dipelajari di lembaga pendidikan kejuruan. 

Bagi penulis sendiri latar belakang dilakukanya praktik kerja ini diantaranya yaitu penulis 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara langsung serta mendapatkan 

pengalaman dan juga sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada 

program studi D4-Rekayasa Perangkat Lunak 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam pelaksanaan kerja praktek di PT LINTAS ARTA Duri penulis ditempatkan dibagian 

teknisi bersama pembimbing lapangan yang bergerak di bidang jaringan dan pemasangan dan 

seting ulang Radio HT dan serta menangani gangguan jaringan di pelanggan.Dimana pada 

bagian-bagian tersebut pada bagian teknisi penulis diberikan tugas seting modem Huawei dan 

pemasangan kabel jaringan optic serta menyeting Radio Ht jika terdapat gangguan dan ada juga 

tugas yang diberikan dari karyawan dari PT.LINTAS ARTA. Seperti penyusunan berkas data 

dokumen serta mengimput data tiang trafo dengan menggunakan microsoft exxel. Selama proses 

pelaksanaaan kerja praktek selama kurang lebih 4 bulan berbagai kegiatan yang telah 

dilaksanakan  ada yang termasuk dalam ruang lingkup proyek dan tidak masuk dalam luang 

ringkup proyek seperti pada tabel berikut. 

 

 



Tabel 1.1 Ruang Lingkup 

Yang termasuk dalam ruang lingkup 

proyek 

Yang tidak masuk dalam luang 

ringkup proyek 

1.Pemasangan kabel Fiber optic 1.Pengecatan tiang trafo 

2.Seting Rooter/Switch 2.Penempelan sticker barcode di tiang 

trafo 

3.Project pembuatan web lintas arta 3.Pengangkatan barang di gudang 

4.Installasi Jaringan 4.Seting radio Ht 

5.Input Database 5.Input data menggunakan ms exxel 
 

1.3 Tujuan dan Manfaat KP 

Tujuan dari Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut 

1. Meningkatkan kemampuan dalam membuat aplikasi 

2. Menerapkan ilmu yang diperole dari kampus 

3. Mengenal suasana kerja yang sebenarnya sehingga dapat membangun etos Kerja yang baik 

4. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Rekayasa 

Perangakat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kerja praktek adalah 

1. Memperoleh kesempatan dalam menganalisis masalah yang ada 

2. Menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat dari kampus ke tempat kerja Praktek secara 

nyata 

3.   Meningkatakan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga Pendidikan khusunya   

  Program Studi D4-Rekayasa Perangkat Lunak 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

 Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan selama proses kerja praktek berlangsung selama 

kurang lebih 4 bulan mulai dari 1januari 2021 sampai dengan 30 april 2021 maka target luaran yang 

diharapkan setelah pelaksanaan program kerja praktek adalah dapat ditunjukan pada tabel 1.Disamping 

itu,hasil dari kegiatan ini juga akan digunakan untuk menyusun laporan dari kerja praktek. 

Tabel 1.2 Luaran Proyek Kerja Praktek 

No Kegiatan Target Luaran yang Diharapkan 

1. -Rancang bangun website 

cheklist pree treep inspection 

kendaraan ringan. 

Agar cheklist pree treep inspection untuk pengecekan 

kendaraan dengan sistem yang berjalan manual di 

PT.Lintas Arta Duri yaitu dengan menggunakan ceklist 

kelengkapan kendaraan dengan menggunakan kertas 

bisa di perbaharui dan bisa di akses di web agar 

tercapainya suatu kenyamanan bagi pengguna dan 

lebih praktis serta effesien. Baik dari segi keamanan 

dan sistem penampilan data yang bisa di akses 



kapanpun Dan dimana pun untuk melihat kelengkapan 

data kendaraan. 
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