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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi yang

sangat pesat serta pertumbuhan ekonomi maupun persaingan usaha pada saat

sekarang ini, membuat mahasiswa untuk lebih berpikir kritis dan lebih membuka

diri serta lebih berperan aktif dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi

akibat kemajuan dan perkembangan tersebut.

Menyadari  persaingan ekonomi dan usaha yang sedemikian pesatnya saat

ini, sumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha, maka

kualitas tenaga kerja harus dikembang dan ditingkatkan supaya menjadi

ketenagakerjaan yang lebih profesional dalam dunia kerja. Untuk menciptakan

tenaga kerja yang lebih profesional dalam dunia kerja, Politeknik Negeri

Bengkalis mewajibkan mahasiswa-Nya untuk melaksanakan Kerja Praktek di

instansi pemerintah atau perusahaan swasta.

Kerja Praktek merupakan salah satu program studi yang tercantum dalam

kurikulum jurusan Teknik Mesin Program Studi Teknik Mesin Produksi dan

Perawatan, Politeknik Negeri Bengkalis. Program ini merupakan sebagai salah

satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan di Politeknik

Negeri Bengkalis. Kerja Praktek adalah penerapan ilmu seorang mahasiswa pada

dunia kerja yang sesungguhnya dan untuk mengambangkan keterampilan dan

etika pekerjaan khususnya pada disiplin yang telah dipelajari selama mengikuti

perkuliahan serta memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih

mengenal dan menambah pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja.

Kerja Praktek yang dilakukan di PT. Riau Andalan Pulp and Paper ini,

diharapkan mahasiswa dapat mempelajari serta menambah ilmu pengetahuan

baik secara teori maupun ilmu praktek yang tidak didapatkan dalam bangku

perkuliahan serta menerapkan ilmu yang didapat mahasiswa selama dibangku

perkuliahan.
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1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan-tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi beban Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai salah

satu syarat untuk menyelesaikan proses belajar di Politeknik Negeri

Bengkalis.

2. Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif yang lebih

berwawasan bagi penulis.

3. Memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh serta

menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam dunia kerja.

4. Menjadikan penulis sebagai seorang tenaga kerja profesional dan

mempunyai kedisiplinan tinggi.

5. Mendapat bimbingan serta pengajaran secara langsung tentang

perusahaan oleh pembimbing lapangan.

6. Mendapat umpan baik dari dunia usaha mengenai kemampuan

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan

kurikulum dan proses pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis

(sesuai dengan program studi terkait).

1.3 Manfaat Kerja Praktek

Adapun manfaat dari kerja praktek antara lain sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab penulis

dalam melakukan pekerjaan.

2. Penulis dapat mengetahui lebih lanjut tentang dunia kerja dan etika

dalam dunia kerja.

3. Membangun dan membina hubungan yang baik antara pihak

Perguruan Tinggi dengan pihak Perusahaan.

4. Mengenalkan institut Politeknik Negeri Bengkalis khususnya Jurusan

Teknik Mesin secara tidak langsung kepada pihak luar.

5. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis bagaimana

penerapan safety first.
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6. Dapat menerapkan atau membandingkan ilmu yang telah didapat

mahasiswa dibangku kuliah kedalam dunia kerja dan industri.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam susunan laporan kerja praktek

ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, tujuan kerja praktek,

manfaat kerja praktek, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan tentang penggambaran umum perusahaan, sejarah

singkat tentang perusahaan, visi dan misi perusahaan, ruang

lingkup perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

Berisikan uraian pekerjaan atau kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh penulis selama melaksanakan kerja

praktek di Departemen Development Maintenance pada

bagian Reliability Centered Maintenance, PT. Riau

Andalan Pulp and Paper.

BAB IV DETEKSI KERUSAKAN BEARING PADA DRUM

WASHER DENGAN METODE SHOCK PULSE

Berisikan uraian tentang dasar teori, proses pengambilan

data, dan analisa kerusakan bearing dengan metode shock

pulse dari tugas khusus yang diambil atau yang diangkat

sebagai salah satu judul laporan kerja praktek.
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BAB V PENUTUP

Berisikan tentang manfaat dari tugas yang telah

dilaksanakan selama menjalani kerja praktek, manfaat kejra

praktek yang bagi mahasiswa, saran untuk mengembangkan

tugas yang telah dilaksanakan.
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