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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek atau sering di singkat KP merupakan salah satu syarat yang 

harus dipunuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Dalam melaksanakan Kerja Praktek, mahasiswa diharapkan 

mampu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja secara langsung juga 

diharapkan mampu menambah wawasan dan mampu menganalisa kendala-

kendala yang terjadi disebuah perusahaan ataupun lingkungan kerja. 

Perkembangan teknologi dan komunikasi setiap tahunnya sangat 

berkembangan pesat dan sangat cepat. Perkembangan teknologi yang ada 

sekarang tidak terlepas dari jaringan komputer. Dimana kebutuhan jaringan tidak 

hanya untuk satu orang saja bahkan masyarakat luas pun sangat membutuhkan 

jaringan, selain itu jaringan menjadi salah satu kebutuhan instansi pemerintahan 

Bengkalis untuk memperlancar komunikasi dan informasi. Dengan adanya 

jaringan pertukaran informasi menjadi lebih cepat. 

Saya sendiri memilih PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis 

sebagai tempat melaksanakan kerja praktek, salah satu alasan mengapa penulis 

memilih tempat KP di Pulau Bengkalis adalah karena kondisi pandemi Covid-19 

yang melanda seluruh dunia. Banyak perusahaan-perusahaan luar menolak 

mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek di perusahaan mereka, karena 

khawatir dan mencegah penyebaran Virus Corona. 

PT. Java Digital Nusantara adalah merupakan salah satu perusahaan 

resmi yang ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan usaha berbasis 

teknologi informasi (Information Technology IT) dengan pengembangannya telah 

berhasil dan telah mulai dipercaya memberikan aspek efisiensi dan efektifitas 

suatu kegiatan yang dijalankan menggunakan sistem berbasis IP dan Aplikasi 

komputer. Terlebih bagi sebuah institusi/badan usaha, tentunya terobosan untuk 
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memberi layanan yang cepat berupa layanan online dan real time pun harus bisa 

dijadikan pertimbangan. 

PT.Java Digital Nusantara cabang  Bengkalis ini, juga bergerak dalam 

instalasi pembuatan tower segitiga untuk instansi pemerintahan seperti kantor 

desa, sekolah dan lain sebagainya. selain dari itu PT. Java Digital Nusantara ini 

juga menerima pemasangan internet rumahan, dengan harga yang lebih murah dan 

terjangkau dengan menggunakan via wireless antena, dan menggunakan tiang 

pipa (monopol). 

1.2. Tujuan dan Manfaat KP 

1. Tujuan KP 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah : 

a. Agar mahasiswa memahami dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia kerja. 

b. Agar mahasiswa dapat bekerja di dalam tekanan saat bekerja di suatu 

perusahaan. 

c. Mengimplementasikan pengalaman dan bayangan akan pekerjaan yang 

nyata di perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan. 

d. Mengenali potensi yang ada pada diri mahasiswa itu sendiri. 

e. Meningkatkan rasa tanggung jawab di lapangan saat di berikan tugas 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

 

2. Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek adalah : 

a. Untuk mengetahui tentang konsep jaringan atau topologi jaringan serta 

konfigurasi pada jaringan. 

b. Dapat tahu cara membangun jaringan yang belum terjangkau pada 

daerah yang belum terjangkau internet. 

c. Penulis tahu cara berinteraksi dengan client yang baik dan benar. 

d. Penulis dapat mengetahui permasalahan  di lapangan. 
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