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pegangan yang sangat berguna untuk masa yang akan datang 



 

ii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuna dan teknologi yang semakin pesat diera 

globalisasi saat ini, maka mengharuskan kita untuk  turut serta dalam menggikuti 

perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi dapat membantu dalam 

menghasilkan sesuatu sistem informasi secara cepat, akurat, relevan dan tepat 

waktu. Dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam  berbagai sektor yang 

akan mendukung perkembangan disegala bidang dan dapat membantu dalam 

pemecahan masalah untuk menghasilkan keputusan yang tepat. 

Sistem komputerisasi berbasis web merupakan salah satu bentu  

pemanfaatan komputer untuk  menghasilkan  sebuah sistem informasi yang 

dapatmengolah data dan informasi yang dibutuhkan dengan lebih baik. 

Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang semakin maju tersebut 

menyebabkan perubahan yang besar dalam bidang pengarsipan dari manual 

menjadi komputerisasi.  

Pada saat ini dinas perdagangan dan perindustrian di bidang industri, pada 

saat akan melakukan sebuah kegiatan atau pelatihan, baik dari luar maupun dalam 

lingkungan kantor. Sistem menginput data peserta tersebut masih menggunakan 

metode manual dengan cara mencatat dibuku sehingga banyak lembaran buku 

yang habis untuk mencatat, jika buku sudah rusak dan lusuh akibat  terlalu banyak 

tulisan, buku tersebut tidak layak lagi digunakan. Setelah itu, data di ketik 

menggunakan Microsoft office excel untuk menyimpan data tersebut. Ketika 

ingin melihat data tersebut harus mencai satu persatu karena terlalu banyak, dan 

juga memakan waktu yang lama.  
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Masalah ini sering kali terjadi dan ini disebabkan karena masih 

menggunakan menginputan manual  sehingga hasilnya kurang maksimal akibat 

terdapat beberapa salah ketikan saat menginput. Maka didalam  suatu bidang 

harus memiliki sebuah sistem komputerisasi yang akurat sehingga dapat 

membantu  proses input dan ouput data dengan cepat. Salah satu bentuk sistem 

komputersisi adalah aplikasi berbasis website. Oleh karena itu laporan yang akan 

di implementasikan yaitu “Perancangan Website  Pendataan Peserta Pelatihan 

Produk Makanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian” 

1.2 Tujuan   

Kegiatan kerja bertujuan untuk: 

1. Menambah wawasan dan pengalaman tentang situasi dan masalah yang 

dihadapi dalam dunia kerja 

2. Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh  selama kerja praktik dalam 

lingkungan masyarakat dan dunia kerja 

3. Untuk melatih diri dalam menangani dan memecahkan suatu permasalahan 

pada dinas perdagangan dan perindustrian sesuai dengan ilmu yang 

diperoleh.  

1.3 Manfaat  

1. Dapat mengidentifikasi dan menemukan masalah yang berkaitan industri. 

2. Dapat mengetahui sistem kerja pada bidang idustri pada umumnya yang 

bergerak di dalam lingkugan masyarakat dan kantor. 

3. Dapat membuat sebuah sistem komputerisasi yang berbasis website untuk 

mempermudah suatu pekerjaan.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN BENGKALIS 

 

2.1 Sejarah singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. 

Bengkalis 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis beralamat di 

Jalan Pertanian, No. Telp (0766) 8001028 Fax. (0766) 8001028 Bengkalis 28712. 

Berdiri pada tanggal 11 Juli 2008, yang diresmikan oleh Bupati Bengkalis H. 

Syamsurizal. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 57 tahun 2005 tentang Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan bahwa pembentukan susunan organisasi di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berkaitan dengan itu maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bengkalis ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 31 Tahun 2009 tentang pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis. 

Menurut Perda Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 

Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, terdiri 

dari: 

a. Kepala. 

b. Sekretariat , terdiri dari :   

1. Sub Bagian Perencanaan Program.  

2. Sub Keuangan dan Perlengkapan.  

3. Sub Administrasi Umum. 

c. Bidang Industri Agro, Kimia, Alat Transportasi dan Telematika, terdiri 

dari :   

1. Seksi Industri Agro.  

2. Seksi Industri Kimia.  

3. Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika. 

d. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstill dan Aneka, terdiri dari: 
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1. Seksi Industri Logam dan Mesin. 

2. Seksi Industri Tekstil dan Aneka. 

3. Seksi Industri Kecil dan Menengah. 

e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri,terdiri dari : 

1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan WDP. 

2. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi. 

3. Seksi Perlindungan Konsumen. 

f. Bidang Perdangan Luar Negeri, terdiri dari : 

1. Seksi Impor. 

2. Seksi Ekspor. 

3. Seksi Fasilitas dan Kerjasama. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

2.2.1 Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis  

Terwujudnya sektor industri dan perdaganagan sebagai penggerak utama 

ekonomi Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2035 

2.2.2 Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis 

1. Mewujudkan industri dan perdagangan sebagai salah satu dinamisator 

pertumbuhan ekonomi kabupaten bengkalis 

2. Mewujudkan industri kecil dan menengah yang tangguh berbasis ekonomi 

kerakyatan. 

3. Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, 

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 

4. Mewujudkan pelayanan prima dan good govermance 

5. Mewujudkan partisipasi stake holder dan masyarakat dalam membangun 

ekonomi. 



 

5 
 

2.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bengkalis 

 Berikut struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bengkalis yang  terletak di Jl. Antara No. 12 Kelurahan Bengkalis 

Kota Kecamatan Bengkalis. 

 

Gambar 2.1 Struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 

 

2.4 Ruang Lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten          

Bengkalis 

 Berikut adalah uraian pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bengkalis :  

1. Kepala.   

Kepala mempunyai tugas:   

a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.   

b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan pencapaian tujuan organisasi.  
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c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan bidang dan tugasnya. 

2. Sekretariat Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan 

perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, 

perlengkapan dan umum. Bagian tata usaha mempunyai fungsi:  

a. Penyusunan rencana, program, evaluasi.  

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta 

hubungan masyarakat. 

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah 

tangga,Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

d. Pengelolaan administrasi keuangan. 

e. Pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan dokumentasi. 

3. Bidang Industri Agro, Kimia, Alat Transportasi dan Telematika Bidang 

Industri mempunyai tugas pelaksanaan pengolahan Industri yang meliputi 

industri kimia, agro dan hasil hutan, serta industri logam, mesin dan aneka. 

Bidang Industri mempunyai fungsi :  

a. Pelaksanaan teknis dalam pengolahan industri, agro, kimia dan alat 

transportasi. 

b. Pelaksanaan Konservasi Perindustrian, Agro, kimia, dan alat 

transportasi.   

c. Pelaksanaan pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan 

industri. 

d. Pelaksanaan pengembangan perindustrian Agro melalui teknologi 

tingkat tinggi . 

e. Pelaksanaan pengawasan perindustrian secara umum. 

f. Pembinaan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) untuk 

pengembangan industri. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

4. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstill dan Aneka Bidang Perdagangan 

mempunyai fungsi melaksanakan urusan perdagangan yang meliputi 
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Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri. Bidang perdagangan 

mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan teknis perdagangan dalam negeri dan luar negeri.   

b. Pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa.   

c. Pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri unggulan untuk 

Daerah dan Negara. 

d. Pelaksanaan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan Daerah.   

e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha dan sarana 

perdagangan, penyaluran dan promosi, pembinaan sarana 

perdagangan dan pendaftaran perusahaan. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberiakan oleh atasan. 

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri Bidang Metrologi dan Perlindungan 

Konsumen mempunyai tugas Penyelenggaraan kemetrologian di Daerah 

serta pelaksanaan pembinaan sebagai upaya perlindungan konsumen. 

Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan teknis dalam pengelolaan industri. 

b. Pelaksanaan konservasi industri. 

c. Pelaksanaan pengembangan perindustrian melalui teknologi.  

d. Pembinaan pemberdayaan sumber daya alam (SDA) untuk 

pengembangan industri. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.   

6. Bidang Perdagangan Luar Negeri Bidang Promosi dan Investasi 

mempunyai tugas melaksanakan promosi potensi daerah dan hasil-hasil 

perindustrian dan perdagangan serta potensi daerah, baik keluar daerah 

maupun keluar negeri dalam rangka menanamkan invertasinya didaerah.8 

Bidang promosi dan investasi mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan teknis promosi dan investasi keluar daerah.   

b. Pelaksanaan koordinasi instansi terkait dan lembaga lainnya dalam 

rangka pengembangan promosi dan investasi. 

c. Pengelolaan pengolahan data dan informasi serta evaluasi dalam 

pelaksanaan promosi dan investasi. 
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d. Pelaksanaan perizinan secara umum, yakni perindustrian, 

perdagangan dan investasi. 

e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan promosi dan investasi.  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN 

 

3.1 Spesifikasi tugas yang kerjakan 

 Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik yang terhitung 

selama 2 bulan mulai dari 02 November-31 Desember 2020 adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1 Input data peserta pelatihan 

 Kegiatan ini dilakukan untuk meginput data data peserta yang ikut dalam 

pelatihan dalam berbagai cabang produk pada periode 2019, dan menyimpan 

dalam Microsoft Excel. 

3.3.2 Menfotocopy dokumen kantor 

 Menggandakan dokumen kanto dengan cara fotocopy seperti SPJ, Surat 

keluar, surat keterangan dan surat surat lainnya yang penting 

3.3.3 Mencatat surat dinas keluar dan masuk 

 Mencatat surat keluar untuk dikirim ke kantor lain, dan mencatat surat 

masuk dari luar. Mencatat surat tersebut sebagai bukti bahwa  telah melakukan 

pengiriman surat 

3.3.4 Mengantar surat keluar 

 Mengantar surat undangan ke kantor dinas lain, dengan menyerahkan 

tanda tangan penerima sebagai laporan surat keluar. 

3.2 Target yang diharapkan 

 Adapun beberapa target yang diharapkan selama kerja praktik, antara lain: 
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1. Dapat memahami beberapa ilmu di bidang industri selama 

melaksanakan kerja praktik. 

2. Dapat memahami sistem kerja pada kantor dinas perdagangan dan 

perindustrian. 

3. Mengetahui statergi dalam mengolah produk-produk olahan yang baik 

selama melaksanakan kegiatan kerja praktik. 

4. Mampu memahami dunia kerja dibidang industri. 

3.3 Perangkat yang digunakan 

 Adapun beberapa  perangkat lunak dan perangkat keras dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan, antara lain: 

3.3.1 Perangkat Lunak (software) 

1. Microsoft office word 

Digunakan untuk membuat surat resmi dan dokumen penting lainnya. 

 

Gambar 3.1 Microsoft Word 

 

2. Microsoft office excel 

Digunakan untuk menginput data peserta yang mengikuti pelatihan dari 

berbagai produk makanan. 
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Gambar 3.2 Microsoft Excel 

3.3.2 Perangkat Keras (hardware) 

1. Mesin fotocopy 

Untuk menggandakan beberapa dokumen kantor yang banyak. 

 

Gambar 3.3 Mesin Fotocopy  

 

2. Komputer 

Digunakan untuk memudahkan pekerjaan yang diberikan supaya lebih 

efektif dalam pembuatan sebuah dokumen 

 

Gambar 3.4 Komputer 
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3. Printer 

Untuk mencetak surat-surat dan dokumen lainnya jika diperlukan 

 

Gambar 3.5 Printer 

 

3.4 Kendala yang dihadapi selama kerja praktik 

 Selama melaksanakan kerja praktik, ada beberapa kendala yang sering 

dihadapi saat melakuakan tugas yang diberikan, antara lain: 

1. Kurangnya fasilitas mesin fotocopy yang menyebabkan pekerjaan sering 

tertunda, dan akan keluar kantor jika ingin mendesak untuk menfotocopy 

dokumen tersebut 

2. Kualitas mesin cetak yang kurang baik, sehingga ketika akan digunakan 

harus mengisi tinta tiap saat suapay mendapatkan hasil yang maksimal 

3. Kurangnya mengetahui rumus-rumus dalam penggunaan microsoft excel 

yang memperlambat dalam proses penginputan data peserta. 
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BAB IV 

PERANCANGAN WEBSITE  PENDATAAN PESERTA PELATIHAN 

PRODUK MAKANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  

 

4.1 Uraian Judul 

Industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri 

diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga 

menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Yang mampu 

mengikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah agar 

berperan lebih aktif dalam pembangunan industri.  

Dalam hal ini, perlu nya diadakan sebuah pelatihan dalam penggolahan 

bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi dan bisa 

meningkatkan kualiatas terbaru bagi masyarakat yang belum memiliki perkerjaan. 

Untuk melakukan pelatihan, dapat dijumpai beberapa kendala saat akan mencari 

nama-nama peserta yang sudah mendaftar. Pendaftaran masih dilakuakan dengan 

cara manual yang ditulis menggunakan buku yang hasilnya akan membutuhkan 

banyak buku, untuk menghemat fasilitas perlunya ada sistem komputerisasi yang 

akan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga memudahkan 

suatu pekerjaan.  

4.2 Perancangan website 

 Beberapa proses pembuatan Perancangan Website Pendataan pserta 

pelatihan Pada Bidang Industri sebagai berikut: 

4.1.1 Analisa sistem 

Pada saat ini, proses penginputan data peserta pyang mengikuti pelatiahan 

masih seperti manual yang dicatat dibuku, kemudian semua data-data yang telah 

terkumpul tersebut di input ke microsoft excel untuk  lebih efektif dalam 

penyimpan semua data. 
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Dalam proses pengimputan manual, bisa saja terjadi banyak kesalahan 

seperti salah huruf atau angka sehingga tidak membuat data menjadi fleksibel. 

Jika kita meninputkan semua data melalui sistem komputerisasi maka akan 

terlihat dimana kesalahan yang terjadi. Pada sistem berbasis webite semua data 

yang telah masuk akan tersimpan didatabase yang membuat data-data kita tetap 

aman, dan juga bisa memudahkan pekerjaan dalam proses penginputan data. 

4.1.2 Mencari referensi 

Sebelum melakukan proses penginputan data perlu mencari bahan refensi 

untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam pembuatan tabel yang di 

butuhkan untuk menmasukaan data-data. 

4.1.3 Pembuatan Flowchat 
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Tabel 4.1 Flowchat 
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4.1.3 Proses Relasi  

 

Gambar 4.1 Relasi 
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4.1.4 Perancangan Interface 

 

 

Gambar 4.2 Halaman Login 

 

Gambar 4.3 Halaman Utama 
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Gambar 4.4 Pendaftaran 

 

Gambar 4.5 List Data 

 



 

19 
 

 

Gambar 4.6 Edit Data 

 

 

Gambar 4.7 Tambah Data  
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Gambar 4.8 Nama Pelatihan 

 

 

Gambar 4.9 Cetak 
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Gambar 4.10 Laporan Peserta 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Admin 

 

 

 

 



 

22 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pelaksanaan kerja praktik 

adalah sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan kerja praktik dapat menambah wawasan dan ilmu dalam 

dunia kerja. 

b. Kerja praktik dibidang industri bisa mengetahui banyak manfaat dari yang 

diadakan dari pelatiahan bisa menambah wawasan kita dalam melakukan 

pengolahan bahan baku menjadi makanan. 

c. Dalam pelaksanaan kerja praktik banyak mengetahui cara menjadi disiplin 

terhadap waktu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

5.2 Saran 

Adapun saran yang bisa diambil dari hasil pelaksanaan kerja praktik 

adalah sebagai berikut : 

a. Dalam pelaksanaan kerja praktik, Perancangan website ini bisa 

mempermudahkan pekerjaan disuatu perusahaan yang memberikan banyak 

manfaat dalam proses penginputan.   

b. Memanfaatkan untuk menggali ilmu lebih jauh dan memperbanyak 

pengalaman yang berguna nanti pada saat terjun kedunia kerja. 

c. Persiapkan diri untuk belajar komputer lebih dalam lagi karena akan 

sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam dunia teknologi seperti saat 

ini. 
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