
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata Kuliah Kerja Praktik (KP) adalah mata kuliah wajib yang dilaksanakan 2 (dua) kali 

dalam setahun, yaitu pada semester ganjil dan semester genap. Kegiatan kerja praktik ini 

dilaksanakan secara mandiri/individual dan bersifat praktik di perusahaan, industri, pemerintahan 

atau instansi lainnya. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan ini terdiri dari dua fakultas, 

yaitu Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta program studi yang 

mengikuti sebanyak tujuh program studi, meliputi: Teknik Informatika, Sistem Informasi, Sistem 

Komputer, Manajemen, Akuntansi. Dengan melakukan praktik secara nyata mahasiswa 

diharapkan dapat memahami keterkaitan antara teori, metoda, teknik, dan realita di tempat kerja. 

Di samping itu, pengalaman Kerja Praktek tersebut juga akan memberikan tambahan wawasan 

bagi mahasiswa sebagai bekal untuk bekerja setelah menyelesaikan pendidikan. 

 

1.2 Ruang Lingkup kerja Program KP 

Praktikan melakukan kerja prektek di CV. Putra Mandiri, dalam menjalankan tugasnya 

praktikan ikut turun ke lapangan untuk melakukan controlling pada produk. Lokasi CV. Putra 

Mandiri ini bertempat di JL. Smp Negeri 2 Gadingrejo belakang SPBU Tambahrejo Barat. 

Fungsi Quality Control 

1. Melakukan monitoring dan pengecekan pada proses produksi hingga menjadi produk 

yang siap dipasarkan. 

2. Mengaudit dan meluluskan produk. 

3. Memastikan setiap produk atau jasa telah dirancang sudah memenuhi syarat dan 

standarisasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan 

. 

 



 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

1.3.1 Manfaat 

1. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan dan kebutuhan 

pekerjaan di tempat KP. 

2. Mampu beradaptasi dalam menghadapi lingkungan kerja setelah 

menyelesaikan studi. 

3. Mengetahui secara langsung peranan bidang ilmu ekonomi dan bisnis serta ilmu 

komputer di tempat KP. 

4. Menyajikan hasil-hasil yang diperoleh selama KP dalam bentuk 

Laporan Kerja Praktik. 

5. Diharapkan hasil atau data yang diperoleh selama KP dapat 

dikembangkan menjadi Tugas Akhir atau Skripsi. 

 

1.3.2 Tujuan 

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara praktik sesuai dengan 

program studi masing-masing. 

2. Mahasiswa memiliki gambaran nyata tentang lingkungan kerja. 

3. Mahasiswa diharapkan memberikan manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta 

perusahaan tempat melaksanakan KP. 

4. Mahasiswa memperoleh ilmu baru yang berguna dan menunjang keahliannya. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kerja praktek ini adalah pada tanggal 1 Febuari 2022 dan berakhir 

pada 2 Maret 2022 

 

1.4.2 Tempat pelaksanaan 

Praktikan melakukan kerja praktek di CV. Putra Mandiri. Lokasi CV. Putra Mandiri ini 

bertempat di JL. Smp Negeri 2 Gadingrejo belakang SPBU Tambahrejo Barat 

 

 

  



1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, ruang lingkup kerja 

program KP, manfaat dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan. 

2. Bab kedua berisikan gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, bidang kegiatan perusahaan, dan lokasi perusahaan 

3. Bab ketiga berisikan tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan, landasan teori dan 

metode yang digunakan. 

4. Bab keempat berisikan hasil dan pembahasan 

5. Bab kelima merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 


