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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan industri yang sangat pesat 

sekarang ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Perawatan dan perbaikan adalah upaya untuk memperpanjang usia alat-alat dan 

komponen-komponen yang ada di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara 

(KPBN) Unit Dumai. 

Perawatan dan perbaikan yang diperlukan karena dalam suatu proses 

produksi perlunya kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak 

dibidang jasa produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk 

menjaga mutu produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan 

pendukung di perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan 

perbaikan. 

Kerja praktek adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang di dunia 

pendidikan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekkan semua 

teori yang dipelajari di bangku pendidikan. Kerja praktek ini sangat diperlukan 

untuk mewujudkan sember daya manusia yang mandiri, giat kerja dan berdaya 

saing tinggi karena bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin 

berat yaitu kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi, sehingga perlu 

didukung dengan situasi yang kondusif melalui partisipasi semua pihak dalam 

kerja praktek ini. 

Definisi dari perawatan adalah mencoba menghilangkan penyebab-penyebab 

suatu kerusakan yang ada pada peralatan. Sedangkan definisi dari perbaikan 

adalah memperbaiki penyebab suatu kerusakan yang ada peralatan. 

Mengapa ada kebutuhan untuk suatu bagian perawatan dan perbaikan? 

Perawatan dan perbaikan diperlukan dikarenakan dalam suatu proses produksi 
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perlunya kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak 

dibidang jasa produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk 

menjaga mutu produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan 

pendukung di perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan 

perbaikan.  

 Mengapa di butuhkan perawatan dan perbaikan pada pompa? Pada seuatu 

perusahaan besar yang bergerak di bidang industri tak jarang banyak terlihat 

berbagai macam pompa pada setiap instalasi perpipaannya. Karena pompa paling 

banyak diandalkan untuk mengatur aliran minyak, rendah tingginya level, maupun 

rendah tingginya suhu dan tekanan. Oleh karena itu, perawatan dan perbaikan 

pada pompa itu sendiri sangat dibutuhkan. sehingga aliran fluida pada instalasi 

tersebut dapat mengalir dengan lancar agar tidak mempengaruhi terhadap hasil 

produksi perusahaan itu sendiri. 

Definisi dari perawatan adalah mencoba menghilangkan penyebab-penyebab 

suatu kerusakan yang ada pada peralatan. Sedangkan definisi dari perbaikan 

adalah memperbaiki penyebab suatu kerusakan yang ada peralatan. 

Mengapa ada kebutuhan untuk suatu bagian perawatan dan perbaikan? 

Perawatan dan perbaikan diperlukan dikarenakan dalam suatu proses produksi 

perlunya kesinambungan kerja, dimana bila suatu perusahaan bergerak dibidang 

jasa produksi maka perusahaan itu harus menjaga produknya. Untuk menjaga 

mutu produk ini nantinya terkait dengan kemampuan dari peralatan pendukung di 

perusahaan, dari hal ini maka dibutuhkan bagian perawatan dan perbaikan.  

 Mengapa di butuhkan perawatan dan perbaikan pada pompa? Pada seuatu 

perusahaan besar yang bergerak di bidang industri tak jarang banyak terlihat 

berbagai macam pompa pada setiap instalasi perpipaannya. Karena pompa paling 

banyak diandalkan untuk mengatur aliran minyak, rendah tingginya level, maupun 

rendah tingginya suhu dan tekanan. Oleh karena itu, perawatan dan perbaikan 

pada pompa itu sendiri sangat dibutuhkan. sehingga aliran fluida pada instalasi 

tersebut dapat mengalir dengan lancar agar tidak mempengaruhi terhadap hasil 

produksi perusahaan itu sendiri. 
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Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i nya 

untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Diploma IV Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Dan akan dilaksanakan kerja peraktek di PT. Kharisma Pemasaran Bersama 

Nusantara (KPBN) Unit Dumai mulai dari tanggal 12 Juli 2022 s/d 31Agustus 

2022. 

Diharapkan melalui Praktek Kerja Lapangan ini mahasiswa/i akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diproleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna serta dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa/i terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek (KP) 

Secara umum pelaksanaan kerja praktek ini ditujukkan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di bidang permesinan, adminitrasi, 

perawatan dan perbaikan mesin serta mengetahui segala yang berurusan dengan 

jurusan teknik mesin, melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan 

dunia usaha/industri. Setelah pelaksanaan kerja praktek secara khusus mahasiswa 

diharapkan memperoleh pengalaman industri yang bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme dibidang teknik, dan keterampilan yang dimilikinya menjadi 

modal untuk terjun kedunia kerja, seperti: 

1. Mengetahui secara langsung bagaimana proses kerja di PT. KPBN Unit 

Dumai. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapatkan di 

bangku kuliah dengan yang ada diperusahaan. 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya. 

4. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang instansi tempat 

pelaksanan kerja praktek di PT. KPBN Unit Dumai. 
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5. Mengetahui visi dan misi perusahaan. 

6. Memenuhi kewajiban dan syarat yang di berikan oleh jurusan dalam 

melaksanakan kerja praktek lapangan pada tahun 2022 

7. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. 

8. Memperpanjang masa pakai peralatan Pompa Sentrifugal, 

9. Untuk memperlancar pengoperasian pada Pompa Sentrifugal, 

10. Untuk menjamin kesiapan alat bila sewaktu-waktu diperukan. 

1.3 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja di perusahan dan mengasah 

pengetahuan yang telah di miliki di bangku perkuliahan dan di praktekkan secara 

langsung di perusahan terseebut. 

meningkatkan sumber daya manusia yang siap pakai pada dunia 

kerja/industri diperlukan pengenalan langsung terhadap peralatan-peralatan yang 

digunakan di dunia industri, manfaat Kerja Praktek adalah: 

1. Melihat dan memahami dunia kerja, tentang perawatan dan perbaikan 

yang ada di PT. KPBN Unit Dumai. 

2. .Mempraktekkan dan menerapkan ilmu yang peroleh di bangku 

perkuliahan dalam dunia kerja. 

3. Menambah pengetahuan dan keterampilan melalui hubungan langsung 

dalam aktivitas pekerjaan di dunia industri.  

4. Sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hubungan yang baik antara 

pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak perusahaan. 

5. Melatih dan menumbuhkan sikap pola fikir yang professional untuk 

memasuki dunia kerja nanti serta mampu mencari solusi dalam 

permasalahan. 

6. Menjadikan mahasiswa yang disiplin beertanggung jawabdalam 

menyelesaikan pekerjaan yang di berikan. 

7. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja praktek. 
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8.  Mahasiswa dapat membentuk karakter dan dapat berinteraksi dengan 

baik antara karyawan dan staf yang ada diperusahaan.  

9. Mengenal lebih jauh praktek dilapangan, dengan ini diharapakan dari 

pengalaman Kerja Praktek ini dapat memberikan gambaran tentang 

dunia kerja sesungguhnya. 

10. Mahasiswa dapat meningkatkan wawasan keterampilan. 

11. Melatih dan menumbuhkan sikap dan pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 

12. Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dan berat. 

13. Mempertahankan agar peralatan/mesin selalu dalam keadaan baik setiap 

saat dan dalam kondisi apapun. 

14. Untuk memperkecil kerusakan yang akan terjadi dan meringankan beban 

kerja dari suatu pekerjaan. 

15. Mengelola biaya anggaran perawatan yang tersedia (dipergunakan 

sesuai kebutuhan yang direncanakan). 
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