BAB I
PENDAHULUAN
1. I

Latar Belakang
Perkembangan industri yang pesat

diikuti semakin kompleksnya

permasalahan dan kemungkinan perubahan yang terjadi, menuntut mahasiswa
agar mampu menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya kerja
praktek ini, diharapkan dapat melatih mahasiswa untuk lebih fleksibel dalam
menghadapi suatu masalah.
Kerja Praktek dilakukan di PT. ABC, yang merupakan sebuah perusahaan
yang bergerak dalam bidang pembuatan suku cadang sepeda motor seperli j~011l
handle cover, fender, dan pipa gas untuk sepeda motor dengan merk Honda,
Suzuki, dan Yamaha. Dalam prakleknya, perusahaan ini berusaha memenuhi
kebutuhan dan kepuasan konsumen akan suku cadang kendaraan bermotor roda
dua melalui penyediaan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

1.2

Manfaat Kerja Praktek
1.2.1

Bag1 Mahas~swa
Manfaat Kerja praktek bagi mahasiswa adalah :

1.

Memberrkan gambaran secara nyata mengenal segala sesuatu tentang
proses produksi yang ada dalam dunia industri

2.

Sebaga~salah satu sarana untuk mengaplrkasrkan rlmu teor~yang telah
diterima di bangku kuliah

3.

Memenuhi salah satu persyaratan kurikulum guna rnemperoleh gelar
Sarjana Teknik

4.

Memhekali mahasiswa dengan pengalamar: praktis di lapangan: sehingga
dapat menjadi pribadi yang berpikiran kritis dan mandiri

1.2.2

Bagi I'crusahaan
Manfaat Kerja Praktek bagi perusahaan adalah bisa mendapat masukan

dari mahasiswa mengenai masalah yang ada, serla bisa mendapatkan solusi untuk
kemajuan dan perkembangan perusahaan

1.3

1.4

Peiaksanaan Kerja Praktek
prahiel\ iiii &ial\saiidl\aii
Nama Perusahaan

: PI. ABC

iokasi

: Bunraran No.8 i'anaes. Surabaya

Jenis Usaha

: Industri Suku Cadang Sepeda Motor

Waktu Pelaksanaan

: 09 Juni - 26 Juli 2UOS

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan Kerja Praktek disusun sebaga~berikut :
1.

Bab I : Pendahuluan
lJada Bab ini memuat tentang latar belakang, mantaat

batasan masalall:

pelaksanaan Kerja Praktek, dan sistematika penulisan.

2.

Bab I 1 : I'injauan Umum Perusahaan
Pada Bab ini berisi penjelasan secara umum tentang sejarah perusahaan,
bidang usaha perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan perusahaan,
struktur organisasi, produk yang dihasilkan, daerah pemasaran, serta
wewenang dan tanggung jawab karya\\ran

3.

Bab I11 : Proses Produksi
Pada Bab ini memuat tentang bahan baku dan proses produksi di I"1'. ABC

4.

Bab IV: Tugas Khusus
Pada Bab ini memuat tentang masalah dalatn perusahaan yang periu
diperbaiki, Pada Bab ini diuraikan tentang pendahuluan, landasan teori,
permasalahan, batasan masalah, metodologi penelilian, pengumpulan,
pengolahan serta analisa data dan pembahasannya

5.

Hab V : Penutup
Pada Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari tugas khusus.

