
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penulisan 

Kerja Praktek merupakan salah satu kurikulum pada Program Studi 

Teknik Mesin Produksi Perawatan Fakultas Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Bengkalis, yang diwajibkan dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu 

persyaratan untuk dapat menyusun Tugas Sarjana. 

 

Melalui Kerja Praktek, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori-

teori ilmiah yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk kemudian 

dapat dianalisa dan memecahkan masalah yang timbul dilapangan, serta 

memperoleh pengalaman yang berguna dalam mewujudkan pola kerja yang 

akan dihadapi nantinya setelah mahasiswa menyelesaikan Studinya.  

 

1.2 Tujuan kerja Praktek 

Tujuan Kerja Praktek adalah : 

a. Agar mahasiswa dapat mengenal permasalahan yang dihadapi oleh 

suatu perusahaan, industri atau bengkel-bengkel dan dengan 

kemampuan menganalisa serta mensintesisa, mahasiswa dapat 

memperoleh pengalaman kerja terutama yang berhubungan dengan 

prosedur permasalahan. 

b. Mengasah pola pikir yang wajar, logis, rasional, serta berketerampilan 

dan luwes dalam memahami dan menghadapi masalah ditempat 

pekerjaan. 

c. Memotivasi mahasiswa untuk berpatisipasi dalam permasalahan 

pembangunan, seperti kegiatan perancangan, pelaksanaan, pembuatan, 

penggunaan, pengolahan, dan pengawasan yang berhubungan dengan 
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d. konstruksi, produksi, pembangkit tenaga dan manajemen perusahaan 

yang terkait dengan permesinan indusri secara umum. 

e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui lebih 

spesifik permasalahan industri atau perusahaan yang terkait dengan 

operasi dan ilmu permesinan, sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan 

untuk mengambil judul kajian tugas terakhir. 

 

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan kerja praktek di PT. Bengkalis 

Dockindo Perkasa ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen PT. Bengkalois Dockindo 

Perkasa  

b. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan engsel menggunakan 

mesin bubut pada PT. Bengkalis Dockindo Perkasa 

c. Untuk mengetahui cara perawatan mesin bubut pada PT. Bengkalis 

Dockindo Perkasa 

d. Untuk mengetahui pemakaian daya pada PT. Bengkalis Dockindo 

Perkasa 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Kerja 

Praktek ini baik dari pihak Mahasiswa,Perusahaan,maupun Perguruan Tinggi, 

yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat memahami dan mengetahui berbagai macam aspek 

kegiatan perusahaan 

b. Dapat membandingkan teori – teori ilmiah yang diperoleh 

selama perkuliahan dengan kondisi nyata dilapangan 

c. Memperoleh kesempatan untuk melatik keterampilan dalam 

melakukan pekerjaan atau kegiatan lapangan 

d. Melatih bekerja, berdisiplin dan bertanggungjawab 
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2. Bagi Perusahaan 

a. Hasil pelaksanaan praktek merupakan bahan masukan bagi 

pihak manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan 

kinerja perusahaan 

b. Turut berpatisipasi dalam meningkatkan pendidikan nasional 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Mendapatkan masukan mengenai penerapan ilmu manajemen 

dalam produksi dengan kurikulum perkuliahan, dapat 

menjadikan landasan untuk perbaikan kurikulum agar dapat 

sejalan dengan keadaan lapangan 

b. Meningkatkan kerja sama antar lembaga pendidikan dan 

perusahaan 

 

1.4 Metodologi ( Metode Pengumpulan Data ) 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kerja 

praktek serta penyusunan lapran kerja ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Data–data dikumpulkan dari literasi yang di peroleh dari pembimbing 

yang mendukung proses pembuatan laporan ini. 

b. Diskusi. 

Diskusi dilakukan dengan pembimbing (mentor), staf dan karyawan 

PT. Bengkalis Dockindo Perkasa baik di kantor maupun di lapangan   

c. Observasi Lapangan. 

Data diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan. 

  

d. Analisa Permasalahan 

Analisa dilakukan dengan arahan pembimbing sehingga analisis dapat 

diambil kesimpulan dan saran perbaikan yang sesuai dengan disiplin 

ilmu teknik mesin. 
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1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kerja Praktek ini dilaksanakan di lingkungan PT. Bengkalis Dockindo Perkasa 

daerah Siak Kecil tepatya Sepotong, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau, 

28711 yabg dimulai dari tanggal 4 Juli sampai 30 Agustus 2020 

 

1.6 Batasan Masalah 

a. Prinsip kerja mesin bubut 

 

b. Dimensi dan jenis-jenis mesin engsel 

 

c. Menjelaskan proses pembuatan engsel 


	COVER
	LEMBAR PENGESAHAN 
	KATA PENGANTAR 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR GAMBAR 

