
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek atau magang 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 di bangku perkuliahan. Kerja Praktek (KP) merupakan salah 

satu persyaratan wajib yang memiliki bobot 3 SKS dan juga syarat untuk 

membuat laporan akhir yang berpedoman pada hasil kegiatan kerja praktek 

tersebut. 

Visi Prodi D3 Teknik Mesin yang telah ditetapkan oleh Direktur 

Politeknik Negeri Bengkalis melalui surat keputusan No.5484/D/T/K-X/2011 

adalah “Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang 

Teknik Mesin”. KP sendiri sebagai sarana yang tepat untuk mahasiswa bagi 

mewujudkan visi tersebut guna menambah ilmu pengetahuan mahasiswa. 

Berdasarkan peraturan akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2021 KP 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 bulan untuk jenjang diploma.  

Proses perawatan memang sangat penting dalam factor pendukung 

keberlangsungan dari jalannya suatu system produksi. Hal yang sama 

diberlakukan pada mesin-mesin yang digunakan didalam suatu industry.sehingga 

dengan jalannya system pekerja yang ada disuatu perusahaan dapat seimbang dan 

meminimalisir kerugian serta memperpanjang umur dan usia pakai oleh suatu 

mesin yang digunakan oleh suatu perusahaan  

Perawatan dan perbaikan juga diberlakukan pada mesin mesin utama di 

PT.Murini Samsam Dumai-Indonesia, Dimana manajemen perawatan dan 

perbaikan sudah disusun sesuai dengan SOP yang berlaku. PT.Murini Samsam II 

Dumai-Indonesia merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang 

pengolahan minyak goreng yaitu pengolahan inti sawit diolah menjadi CPO 



(Crude Pam Oil), melalui proses Ekstraksi Soxhlet. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kehandalan PT.Murini Samsam adalah pada peranan 

boiler. Performa yang baik dari boiler akan berdampak baik pula terhadap 

performa seluruh sistem produksi . Dalam mencapai dan menjaga performa 

yang baik pada suatu boiler dibutuhkan pengoperasian yang baik dan 

sesuai dengan prosedur. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan hal-hal yang penulis amati dan penulis dapatkan dari kegiatan 

Kerja Praktek di PT Murini Samsam 2 Dumai.  

 

1.2. Tujuan Magang 

Magang merupakan mata kuliah wajib yang harus di ikuti oleh setiap 

mahasiswa Program Diploma III Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Bengkalis . Adapun tujuan dari kerja praktek (KP) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi mata kuliah magang dan menyelesaikan salah satu syarat 

studi jurusan teknik mesin 

2. Mendapatkan gambaran serta dapat mengenal dengan baik situasi di dalam 

dunia kerja 

3. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ditempat kerja 

praktek 

4. Mengetahui masalah-masalah terkait bidang industri yang muncul di 

lapangan serta belajar untuk menemukan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikannya 

 

1.3. Manfaat Kerja Praktek (KP) 

Magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia kerja dimana 

mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama duduk 

dibangku perkuliahan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh secara garis besar 

dari kegiatan magang adalah : 

Manfaat bagi Mahasiswa: 



1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknik mesin  

2. Menambah keterampilan dalam bekerja serta meningkatkan sikap 

kerjasama dan rasa bertanggung jawab saat bekerja dilapangan 

(unit) 

3. Memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih baik untuk menghadapi 

dunia perindustrian yang semakin maju. 

 

Manfaat bagi Perusahaan: 

1. sebagai bentuk kepedulian perusahaan pada bidang akademis 

khususnya Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan nantinya akan 

terjalin kerjasama yang baik antara PT. Murini Samsam 2 dengan 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Perusahaan dapat melakukan sharing dengan mahasiswa mengenai 

maintanance pada mesin di PKS 


