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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori dan konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan sesuai profesi bidang studi. Kerja praktek dilaksanakan guna menambah 

wacana, pengetahuan dan skill mahasiswa. Untuk dapat terjun langsung ke dunia 

kerja setelah kuliah, maka setiap mahasiswa harus memiliki pengalaman. Pada 

dasarnya ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan belum tentu sama 

dengan praktek kerja di lapangan. Kerja praktek merupakan wadah bagi 

mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia industri maupun 

instansi untuk menyelaraskan antara ilmu teori dan praktek. 

Program studi Rekayasa Perangkat Lunak merupakan salah satu dari 

program studi yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Program studi Rekayasa 

Perangkat Lunak bergerak di bidang studi yang luas mencakup beberapa aktivitas 

di luar pengembangan perangkat lunak biasa. Bidang ini mencakup berbagai 

aplikasi untuk pengembangan dan desain hingga pendekatan sistematis, sehingga 

membutuhkan pengalaman kerja di bidang teknologi maupun desain. Setiap 

mahasiswa yang mengambil program studi Rekayasa Perangkat Lunak ini 

melaksanakan kerja praktek guna meningkatkan pengetahuan dibidang teknologi, 

pemrograman dan desain sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan 

memiliki penglaman kerja. Kerja praktek yang dilaksanakan di kantor Dinas 

Pertanian Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu 

tempat pelaksanaan kerja praktek sesuai dengan bidang studi Rekayasa Perangkat 

Lunak. Kerja praktek dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung sejak tanggal 04 

Januari  2021  hingga 30 April 2021. Adapun jam kerja praktek di perusahaan 

tersebut sesuai jam kerja, aktif selama 5 hari dalam satu minggu yaitu mulai hari 

senin pukul 08.00 – 16.00 WIB sedangkan hari kamis dan jumat pukul 08.00-

16.30 WIB. 
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Selama proses KP dilaksanakan, penulis telah membantu beberapa pekerjaan 

sesuai yang telah diberikan oleh pembimbing pelaksana KP.Selanjutnya dalam 

proses pelaksanaan KP penulis juga telah mengerjakan projek kecil dari 

perusahaan guna membantu pihak dinas pertanian seperti, membuat sebuah 

website absensi untuk Dinas pertanian guna untuk menertipkan pekerja yang ada. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Proyek pembuatan  website Absensi yang dirancang memiliki ruang lingkup 

pengerjaan sebagai berikut : 

1. Menganalisis dan meneliti kebutuhan data pada website Absensi 

2. Merancang design antarmuka website  

3. Merancang database beserta tabel-tabel data yang dibutuhkan 

4. Menganalisa teknologi yang diterapkan pada website, seperti bahasa 

pemrograman, database, serta teknologi lainnya yang berguna untuk 

mendukung pembuatan website 

5. Mengkontruksi kan website Absensi 

6. Menerapkan dan melakukan pengujian pada website 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan KP sebagai berikut : 

1. Melatih mahasiswa dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan 

didunia pekerjaan dengan menerapkan teori dan ilmu dalam 

perkuliahaan. 

2. Membentuk karakter mahasiswa didalam dunia kerja yang nyata. 

3. Menambah dan menggali potensi mahasiswa untuk bekal pengalaman 

kerja mahasiswa. 

4. Melatih mahasiswa yang berkualitas dibidangnya melalui kerja 

praktek. 

5. Mengajarkan mahasiswa bagaimana cara kerja dalam bentuk Tim. 

6. Mengali potensi diri yang ada pada mahasiswa.  
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7. Membantu mengatasi permasalahan yang ada di Dinas pertanian 

Kabupaten Bengkalis  

Manfaat dari pelaksanaan KP : 

1. Mahasiswa mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan pada saat kuliah. 

2. Mahasiswa memperoleh gambaran mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Output yang akan dihasilkan selama proses pelaksanaan KP adalah membuat 

website Absensi sederhana guna untuk meningkatkan kinerja pekerja yang ada di 

dinas pertanian tersebut. 

Website ini hanya bisa di gunakan di dinas itu sendiri karena website ini 

bersifat ofline dan hanya bisa digunakan oleh pekerja yang ada di dalam dinas 

tersebut dan website ini juga di tujukan hanya untuk bagaian keamanan dan 

bagian kebersihan saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


