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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik (KP) 

 Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berkembang pula kualitas sumber daya manusia. Namun sumber daya manusia 

yang berlimpah berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang tersedia, dan 

sumber daya manusia tersebut tidak semua memiliki keterampilan dan keahlian 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi.  

 Sedangkan suatu perusahaan atau instansi menginginkan adanya 

perkembangan pada bisnisnya, dan untuk mencapai perkembangan tersebut 

perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, 

keahlian serta profesionalisme dalam bekerja.  

 Sebagai sarana untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan suatu usaha 

yang optimal di bidang penelitian dan pendidikan serta pengajaran yang akan 

membangun kreativitas ilmiah mahasiswa. Mahasiswa, selain memahami teori 

dari mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, juga diperlukan kesiapan 

teknis dan aplikatif dalam menterjemahkan teori – teori tersebut dalam bentuk 

Kerja Praktik. 

 Kerja praktik adalah suatu proses pembelajaran untuk mengenal secara 

langsung dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis wajib melaksanakan kerja praktik dengan tujuan dapat 

menerapkan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang pernah di pelajari ke 

dunia pekerjaan. Kerja praktik merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai dengan profesi bidang studi. Kerja praktik dapat menambah wacana, 

pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang diperoleh selama di bangku 

kuliah. Secara umum, pelaksanaan kerja praktik ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan mahasiswa sesuai bidangnya untuk diterapkan 
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secara langsung dalam berbagai kegiatan di instansi pemerintah maupun di 

swasta.  

 Setelah melaksanakan kerja praktik secara khusus mahasiswa di harapkan 

memperoleh pengalaman yang mencakup penyusunan, perancangan dan 

melakukan perubahan di segala jenis pencatatan dan pembukuan di bidang 

akuntansi. Pencapaian tujuan kegiatan ini pada akhirnya mengacu pada 

pembentukan profesionalisme mahasiswa yang mempunyai keterampilan dan 

pengetahuan yang luas di bidang Akuntansi Keuangan Publik. Dengan 

kemampuan itu, lulusan Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik 

Negeri Bengkalis diharapkan akan mampu mengaplikasikan keterampilan yang 

dimiliki dan dapat melaksanakan tugas perguruan tinggi. Setelah melaksanakan 

kerja praktik selama 120 (seratus dua puluh) hari, mahasiswa di wajibkan 

membuat Laporan Kerja Praktik sebagai bentuk pertanggung jawaban dari setiap 

kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik.  

 Berdasarkan ketentuan dan persyaratan di atas, kerja praktik ini dilakukan di 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan 

selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari s/d 24 

Juni 2021. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik 

 Secara umum, tujuan Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu kegiatan 

bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya. 

Adapun tujuan dan manfaat diadakan kerja praktik tersebut untuk mencapai hasil 

yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:  

1.2.1  Tujuan Kerja Praktik  

1.  Untuk mengaplikasikan teori/konsep ilmu pengetahuan di Program Studi 

Akuntansi Keuangan Publik pada Bapenda Kabupaten Bengkalis. 

2.  Untuk memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik pada 

Bapenda Kabupaten Bengkalis. 

3.  Untuk menganalisis dan mengkaji tori/konsep selama melaksanakan Kerja 

Praktik pada Seksi Perbendaharaan di Bapenda Kabupaten Bengkalis.  
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4.  Untuk menguji kemampuan mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan 

Publik dalam penerapan pengetahuan dan attitude serta perilaku mahasiswa 

di Bapenda Kabupaten Bengkalis.  

5.  Untuk mendapatkan umpan balik dari Bapenda Kabupaten Bengkalis 

selama melaksanakan kerja praktik.  

 

1.2.2  Manfaat Kerja Praktik  

1.  Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata.  

2.  Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pegetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3.  Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya.  

4.  Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

Kerja Praktik di dunia pekerjaannya.  

5.  Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 

 

1.3 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik (KP) 

 Didalam kurikulum Program Akuntansi Keuangan Publik dicantumkan 

bahwa mata kuliah Kerja Praktik (Apprenticeship) memiliki bobot SKS sebesar 4 

SKS. Pelaksanaannya akan dilaksanakan selama lebih kurang dua bulan yang 

dijadwalkan mulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 Juni 2021. Adapun 

time schedule pelaksanaan kegiatan kerja praktik dan jadwal kerja di Bapenda 

Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik 

No Keterangan 

Bulan 

Februari Marer April Mei Juni Juli Agustus 

1 Pengajuan 

Tempat KP 

                          

2 Sosialisasi dan 

Pembekalan KP 
                          

3 Persiapan 

Keberangkatan 
                          

4 Pelaksanaan KP                           

5 Pembuatan 

Laporan KP 
                          

6 Seminar KP                           

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Tabel 1.2 Jadwal Jam Kerja Bapenda Kabupaten Bengkalis 

No Hari Jam Kerja Istirahat 

1 Senin 07.30 – 17.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

2 Selasa 07.30 – 17.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

3 Rabu 07.30 – 17.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

4 Kamis 07.30 – 17.30 WIB 11.30 – 13.30 WIB 

5 Jum’at 07.30 – 17.30 WIB 11.30 – 13.30 WIB 

Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkalis 

1.4 Tempat Kerja Praktik (KP) 

 Kerja Praktik dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten 

Bengkalis, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 22, Bengkalis Kota, 

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28713.Riau-Indonesia. 

Gambar berikut ini adalah Bapenda Kabupaten Bengkalis: 



5 
 

 

Gambar 1.1 Alamat Bapenda Kabupaten Bengkalis 

Sumber: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB I PENDAHULUAN 
	1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktik (KP) 
	1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik 
	1.3 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik (KP) 
	1.4 Tempat Kerja Praktik (KP) 


