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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

kalangan perguruan tinggi khususnya mahasiswa untuk dapat serta menciptakan 

dan meningkatkan penguasaan teknologi pada masyarakat terutama teknologi 

tepat guna. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang tepat sasaran untuk 

dapat digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat umum. Dengan demikian 

teknologi tepat guna harus lebih dikembangkan lagi di kalangan pendidikan 

maupun masyarakat untuk menambah pengetahuan dan penguasaan.  

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini bahwa 

sumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha maupun 

menciptakan dan mengembangkan teknologi tepat guna yang sudah ada maupun 

teknologi yang belum ada, maka kualitas tenaga kerja harus dikembangkan 

dengan baik. Jadi, perusahan atau instansi diharapkan memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara menerima 

mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan kerja praktek. 

Mahasiswa Teknik Mesin Produksi & Perawatan (D-IV) yang bergerak 

dibawah naungan Jurusan Teknik Mesin. Selain harus berkompetensi didunia 

kampus, mahasiswa juga harus mengabdi terhadap masyarakat. Sebagaimana 

dimaksud dalam Tri Dharma perguruan Tinggi yang ketiga yaitu, Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Kerja praktek adalah penerapan seorang mahasiswa pada 

dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan etika pekerjaan. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk bermasyarakat. 

Khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek 

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Untuk itu, 
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Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa nya untuk 

melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Sarjana (D-IV) Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk tahun akademik 2020-2021. 

Program Kerja Praktek ini dilaksanakan untuk menerapkan teori yang di 

peroleh dari lembaga pendidikan agar dapat di aplikasikan dilapangan. Dengan ini 

di harapkan agar tercipta Mahasiswa yang kompetitif dengan ilmu yang diperoleh 

di bangku perkuliahan serta pengalaman yang diperoleh dari dunia industri. Kerja 

Praktek ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program 

Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, juga ingin menggali Pengalaman 

serta potensi di lapangan dan ikut langsung dalam dunia industri agar diharapkan 

mahasiswa bisa mengenal secara langsung bagaimana dunia kerja yang 

sesungguhnya, serta bisa menambah wawasan setiap mahasiswa untuk lebih 

terampil, tanggap, dan mampu bersaing dan berdaya guna yang baik untuk 

kedepannya. Untuk melaksanakan Kerja Praktek Mahasiswa harus melewati 6 

(Enam) Semester dan di nyatakan lulus pada semester tersebut. Kerja Praktek 

dilaksanakan selama 1-6 bulan sesuai dengan kebijakan Universitas. 

Kerja Praktek dilakukan di Bengkel fabrikasi Teknik Mesin Politeknik 

Negeri Bengkalis tentang “Pembuatan Mesin Perajang Singkong”. Pada 

laporan Kerja Praktek (KP) ini, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat 

sebuah laporan pekerjaan selama melaksanakan kerja praktek agar mahasiswa 

bisa mempertanggung jawabkan hasil yang didapat dari kegiatan kerja praktek 

tersebut dan bisa melanjutkan perkuliahan pada semester berikutnya. 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu kegiatan bagi mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya yang dilakukan di 

Perusahaan atau Instasi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan dan Mengaplikasikan di perusahaan. Untuk mencapai hasil yang 

diharapkan maka perlu diketahui tujuan dan manfaat diadakan Kerja Praktek 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 
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1.2.1 Tujuan Kerja Praktek (KP) 

Secara umum pelaksanaan Kerja Praktek bertujuan untuk:  

1. Untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan Sehingga 

dapat mengimplementasikan tugas-tugas pada Bengkel Fabrikasi Teknik 

Mesin di Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui solusi pada kendala-kendala dalam melaksanakan Kerja 

Praktek. 

3. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang instansi tempat 

pelaksanaan Kerja Praktek di Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin. 

4. Untuk memperoleh pengalaman kerja terutama yang berhubungan dengan 

bagian produksi. 

1.2.2 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

 Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memahami dan mengetahui berbagai macam kegiatan yang ada di 

Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin Negeri Bengkalis. 

2. Memperoleh kesempatan untuk melatih keterampilan dalam melakukan 

pekerjaan di lapangan. 

3. Mendapatkan pengalaman untuk memasuki dunia kerja nantinya. 

4. Melatih untuk menjadi mahasiswa yang disiplin dan bertanggung jawab. 
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