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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk 

pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang 

berkualitas. Dengan mengikuti Kerja Praktek diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu Kerja Praktek mampu 

mengembangkan kemampuan mahasiswa dengan pembekalan materi yang 

dimilikinya. Selain untuk memenuhi kewajiban Akademik, kegiatan tersebut dapat 

menjadi penghubung antara dunia industri dengan dunia pendidikan serta dapat 

menambah pengetahuan tcntang dunia industri sehingga mahasiswa akan mampu 

mengatasi persaingan di dunia kerja. Pada dasamya permasalannya dalam dunia usaha 

sangatlah luas sehingga perlu adanya pengulangan. Kerja Praktek merupakan wujud 

aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh 

mahasiswa. Kerja Praktek diberbagai perusahaan dan instansi akan sangat berguna bagi 

mahasiswa untuk dapat menimba ilmu pengetahuaan, keterampilan dan pengalaman. 

Kerja Praktek merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan D3 Teknik 

Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Melalui Kerja Praktek ini mahasiswa akan 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide yang 

berguna dan dapat menambah pengetahuaan mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan 

rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah dapat 

secara langsung dipraktekkan di tempat pelaksanaan KP yaitu Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang berhubungan dengan komputer 

dan akutansi. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan 

dasar bagi perwujudan praktek. Oleh karena itu untuk memperoleh pengalaman dan 
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perbandingan antara teori dan praktek, maka mahasiswa diharuskan melaksanakan 

Kerja Praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah satu syarat 

yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya. Mengingat sulitnya untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas maka banyak perguruan 

tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara 

meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar 

dihasilkan lulusan yang handal. D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis 

mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan Kerja Praktek sehingga mahasiswa 

dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di Perkuliahan ke dalam lingkungan 

kerja yang sebenarnya. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Kerja Praktek dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Memenuhi syarat menyelesaikan Kerja Praktek. 

2. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara Politeknik Negeri 

Bengkalis dengan berbagai Instansi.  

3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktek dalam dunia kerja 

sehingga dapat rnemberikan bekal kepada rnahasiswa untuk terjun langsung 

ke lapangan.  

4. Untuk memberikan gambaran secara singkat tentang keadaan dan kondisi 

tempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

5. Mengumpulkan data untuk kepentingan penulis dan juga untuk menunjang 

peningkatan pengetahuan Mahasiswa tingkat selanjutnya. 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

Adapun Manfaat dari Kerja Praktek yaitu : 

1. Bagi Penulis  

Penulisan ini bermanfaat untuk menyimpulkan hasil kerja pada saat 

pelaksanaan Kerja Praktek (KP) guna untuk meningkatkan pengetahuan 

mengenai dunia kerja. 

2. Bagi Universitas  



 

3 
 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan. 

3. Bagi pembaca  

Sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, wawasan dan 

panduan dalam penulisan-penulisan dimasa yang akan datang. 
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