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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Saat ini persaingan dalam mencari pekerjaan sangat ketat disebabkan 

banyaknya para pelamar yang merupakan lulusan dari berbagai kampus dan 

sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Sebagai lulusan kampus, tentunya 

mahasiswa memiliki ijazah yang bisa dijadikan penilai dalam kemampuan ilmu. 

Namun kenyataannya ijazah tidak hanya menjadi acuan dalam mendapatkan 

pekerjaan karena saat ini banyak perusahaan atau instansi pemerintahan yang 

meminta adanya pengalaman dan keterampilan dalam bekerja. 

Jika lulusan tanpa pengalaman dan keterampilan kerja melamar pekerjaan, 

maka akan mengalami banyak hambatan seperti ilmu pengetahuan yang diperoleh 

di kampus bersifat hanya teori sehingga kurang pengetahuan bagaimana 

mempraktekkan ilmu tersebut, teori yang diperoleh belum tentu sama dengan 

praktek kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. 

Oleh karena itu pihak kampus mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti 

program kerja praktek.Kerja Praktek adalah suatu proses pembelajaran dengan 

cara mengenal langsung ruang lingkup dunia pekerjaan yang sesungguhnya. 

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk turun langsung kedunia pekerjaan yang 

menjadi bidangnya masing-masing, dengan begitu setiap mahasiswa diharapkan 

bisa menerapkan secara langsung ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya 

kedalam dunia kerja. Selain itu dengan kerja praktek mahasiswa bisa menambah 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja yang nantinya bisa 

diterapkan didalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Politeknik Negeri 

Bengkalis adalah salah satu kampus yang mewajibkan mahasiswa untuk 

mengikuti kerja praktek untuk menyelesaikan studinya.  
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Politeknik Negeri Bengkalis merupakan lembaga pendidikan Diploma III 

dan Sarjana Terapan yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. 

Jurusan Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik 

Negri Bengkalis. 

 Program studi Teknik Informatika merupakan salah satu dari tujuh 

program studi yang ada di politeknik Bengkalis. pada awalnya politeknik 

bengkalis yang berdiri tahun 2000 dan menerima mahasiswa pertama tahun 2001 

memiliki lima program studi yaitu teknik perkapalan, teknik mesin, teknik elektro, 

teknik sipil dan administrasi bisnis, namun dalam perjalanannya pada tahun 2006 

politeknik bengkalis menambah dua program studi lagi yaitu dengan membuka 

program studi bahasa inggris bisnis dan teknologi informasi dan menerima 

mahasiswa pada tahun tersebut. 

Seluruh kegiatan yang di Program Studi Teknik Informatika di pimpin 

oleh Ketua Program Studi yang dibantu Wakil Ketua Program Studi. Dalam 

pengelolaan program pendidikan, Ketua Program Studi juga dibantu oleh Kepala 

Laboratorium. Jabatan struktural tersebut diangkat melalui SK Direktur Politeknik 

Bengkalis dan pemilihannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat di 

lingkungan Program Studi Teknik Informatika. Masing-masing Kepala 

Laboratorium dan Sekretaris Program Studi, Sedangkan Ketua Umum Program 

Studi bertanggung jawab langsung kepada Direktur, melalui Wakil Direktur 

Bidang Akademik (Bidang 1). Untuk pengelolaan internal Program Studi 

diserahkan secara independen kepada Ketua Program Studi yang dibantu oleh 

Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium dengan tetap berkoordinasi 

dengan Direktur dan para Wakil Direktur. Sedangkan untuk keperluan eksternal 

harus berkoordinasi dengan Direktur dan para Wakil Direktur. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui urairan pekerjaan yang dilakukan di PT. Sarana 

Agro Nusantara Unit Dumai khususnya di Bagian Admin Operasi. 

2. Untuk mengetahui tempat dan waktu pelaksanaan kerja praktek. 
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3. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pekerja yang dilakukan di PT. 

Sarana Agro Nusantara Unit Dumai khususnya di Bagian Admin 

Operasi. 

4. Untuk mengetahui kendala dan solusi di PT. Sarana Agro Nusantara 

Unit Dumai di Bagian Admin Operasi 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

Manfaat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi mahasiswa 

Adapun manfaat bagi mahasiswa dari dilaksanakannya kegiatan kerja 

praktek adalah sebagai berikut: 

1) Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna 

apabila telah selesai perkulihan, sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan dunia kerja. 

2) Dapat menambah pengalaman dan wawasan serta menerapkan ilmu 

yang sudah diperoleh untuk dipraktekkan kedinia kerja. 

3) Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan kerja praktek. 

2. Manfaat bagi Politeknik Negeri Bengkalis  

Adapun manfaat bagi Politrknik Negeri Bengkalis dari dilaksanakannya 

kegiatan kerja praktek adalah sebagai berikur: 

1) Politeknik Negri Bengkalis memporel umpan balik dari 

instansi/perusahaan dengan mahasiswa yang mengikuti Kerja 

Praktek ini. 

2) Adanya kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia 

instansi/perusaan sehigga perguruan tinggi tersebut dikenal oleh 

kalangan akademis. 
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3. Manfaat bagi perusahaan 

Adapun manfaat bagi perusahaan dari dilaksanakannya kegiatan kerja 

praktek adaalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan dapat menjalin hubungan yang baik untuk kedepannya 

baik dengan pihak mahasiswa maupun akademis. 

2) Perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dan lebih evisien 

dalam melaksanankan pekerjaan dengan adanya kegiatan kerja 

praktek. 
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