
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus 

memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaannya yang sesuai 

dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi 

seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia 

pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus bersifat 

statis (pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan-

kegiatan dalam dunia kerja yang nyata), teori yang diperoleh belum tentu sesuai 

dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang yang 

mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas (Nadya 2021). 

Banyak cara agar mahasiswa dapat mengetahui dan memperoleh pengalaman 

di dunia kerja, salah satu program yang mendukungnya adalah Kerja Praktek. 

Kegiatan ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa, 

terutama mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Tujuan dari program Kerja 

Praktek ini adalah melatih mahasiswa supaya mendapatkan pengalaman dalam 

menghadapi dunia kerja dan berinteraksi dengan dunia industri. 

Pada kegiatan Kerja Praktek ini, penulis melakukan praktek di PT. Kuadran 

Teknologi Indonesia. PT. Kuadran Teknologi Indonesia merupakan sebuah 

perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan 

usahanya, berupa perancangan system informasi, aplikasi berbasis mobile maupun  

website dan lain sebagainya. Kuadaran Teknologi merupakan  sebuah software 

house yang terletak di wilayah Batam dan di dukung dengan sdm yang terbaik di 

bidangnya. 

1.2. Ruang Lingkup 

Kerja Praktek yang dilaksanakan mengikuti kegiatan dan mengerjakan tugas 

maupun projek yang telah di berikan oleh atasan, mulai dari pembelajaran, 

praktek, perencanaan dan pengerjaan proyek, bug solve dan lain sebagainya. 

Setiap kegiatan yang dilewati diawasi oleh instruktur atau pembimbing dari 

perusahaan.  



1.3. Tujuan dan Manfaat 

Adapun diadakannya tujuan kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan 

dalam lapangan kerja. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan di 

kampus dengan praktik kerja di lapangan. 

3. Mahasiswa dapat memperdalam wawasan terhadap system kerja dan 

disiplin kerja secara profesional. 

4. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta 

pengalaman dalam penerapan IT di masyarakat. 

 

Manfaat kegiatan kerja praktek bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis 

yaitu : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan 

langsung dalam aktivitas dunia kerja atau industri. 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

1.4. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Selama melakukan proyek yang diberikan pada saat kerja praktek adapun 

output yang diimplementasikan pada PT. Kuadran Teknologi yaitu berupa website 

e-commerce meshop yang menjual berbagai macam jenis pakaian. 

 


