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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan salah satu hal yang wajib di lakukan di 

Perguruan Tinggi (PT) baik tingkat diploma maupun sarjana. Kerja Praktek 

dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara langsung 

ilmu yang dipelajari dilingkungan kerja atau di suatu perusahaan. Strategi ini 

memadukan proses belajar-mengajar dalam kelas dengan pembelajaran 

dilapangan melalui kerja nyata pada suatu perusahaan atau lembaga pengelolah 

usaha [1]. Kerja Praktek merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori yang mereka peroleh diperkuliahan [2]. 

CV F3I Computer merupakan tempat Kerja Praktek yang mana 

dilaksanakan mulai awal bulan Juli hingga akhir Agustus 2021. CV F3I Computer 

merupakan perusahaan yang berada di kota Kisaran – Sumatra Utara yang dimana 

berfungsi melayani berbagai keperluan pelanggan terkait dengan penjualan laptop, 

aksesoris laptop, servis laptop, servis PC, servis CCTV dan servis printer. CV F3I 

Computer memiliki 2 cabang yang berada di Rantau Prapat dan di Aek Kenopan, 

juga merupakan Servis Center resmi yang ada dikabupaten Asahan terutama 

dikota Kisaran. 

 

 

 

 



2 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 

program studinya. 

2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku 

mahasiswa dalam bekerja. 

3. Untuk mengembangkan ilmu yang di dapat dengan memberikan 

pengalaman kerja. 

 

1.2.2 Manfaat Kerja Praktek  

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan 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 Praktek didunia pekerjaanya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.  
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