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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi sangat 

cepat dan semakin banyaknya pertumbuhan usaha menyebabkan persaingan yang 

semakin pesat dan ketat. Ketatnya persaingan usaha tersebut menjadi tuntutan bagi 

mahasiswa sebagai salah satu sumber daya manusia untuk meningkatkan daya 

intelektualitas serta diikuti langkah profesionalisme agar dapat berperan aktif dalam 

persaingan. Kebutuhan akan pengetahuan dan pengalaman digunakan sebagai tolak 

ukur dalam menghadapi persaingan global. Penerapan ilmu dalam kegiatan, praktis 

secara langsung digunakan untuk menambah pengalaman yang diperoleh saat 

kegiatan belajar-mengajar. 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu program yang tercantum dalam 

kurikulum Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Politeknik 

Negeri Bengkalis. Program ini merupakan prasyarat kelulusan Mahasiswa Teknik 

Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja Praktek (KP) ini juga merupakan bagian 

pendidikan yang menyangkut proses belajar berdasarkan pengalaman di luar sistem 

perkuliahan. Mahasiswa secara perorangan dipersiapkan untuk mendapatkan 

pengalaman atau keterampilan khusus dari keadaan nyata dilapangan dalam 

bidangnya masing-masing. Dalam pengalaman tersebut diharapkan mahasiswa 

akan memperoleh keterampilan yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial 

dan manajerial. Dalam kegiatan Kerja Praktek (KP) ini, para mahasiswa 

dipersiapkan untuk mengerjakan serangkaian tugas keseharian di tempat industri, 

menerapkan keterampilan akademis yang telah diperoleh di perkuliahan, serta 

menghubungkan pengetahuan akademis dengan keterampilan nyata di industri.  

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP), penulis memilih PT. Riau Andalan 

Pulp and Paper, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi 

Riau, dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 4 Juli - 31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini harus dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik, karena menjadi nilai lebih 
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bagi penulis. Untuk melihat hasilnya selama mengikuti KP dibuat sebuah. 

Pembuatan laporan, dimana dalam pembuatannya diperlukan suatu tuntunan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan KP tersebut diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi perusahaan, mahasiswa dan bagi Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

1. Memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) sebagai syarat kelulusan di 

program studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Politeknik Negeri 

Bengkalis.  

2. Mendapatkan pengalaman tentang kerja teknis di lapangan yang 

sesungguhnya terutama di bidang Mesin.  

3. Meningkatkan kemampuan praktis dengan terjun langsung di dunia industri. 

4. Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif yang lebih 

berwawasan bagi mahasiswa.  

5. Mendapatkan bimbingan secara langsung dari pihak perusahaan khususnya 

oleh tenaga-tenaga ahli.  

6. Memperkenalkan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis secara 

tidak langsung. 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

1. Mahasiswa 

a. Membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat melihat aplikasi 

teori yang telah didapat diperkuliahan kedalam dunia kerja.  

b. Menjadi media dan sarana bagi mahasiswa untuk dapat melakukan 

praktek kerja secara langsung di dunia industri, mengetahui 

keanekaragaman pemanfaatan aplikasi industri sehingga dapat 

mengatasi kecanggungannya dalam berinteraksi dengan dunia kerja 

setelah lulus.  

c. Merupakan latihan bagi mahasiswa untuk melakukan analisis masalah 

berkaitan dengan implementasi aplikasi teknik industri di perusahaan 

sebagai langkah awal penyelesaian skripsi. 
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2. Perusahaan 

a. Perusahaan dapat memanfaatkan tenaga dan pengetahuan mahasiswa 

untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dan juga mengatasi 

permasalahan di perusahaan.  

3. Perguruan Tinggi 

a. Memperoleh masukan tentang permasalahan sesungguhnya di tempat 

Kerja Praktek di lapangan. 

b. Melalui kerjasama yang dibangun dengan dunia industri akan dapat 

menjadi ajang promosi mengenai Politeknik Negeri Bengkalis sebagai 

penyelenggara pendidikan. 
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