
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan penempatan seseorang pada suatu lingkungan kerja dengan 

tujuan mengembangkan keterampilan, etika pekerjaan, disiplin, tanggung jawab dan merupakan 

kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di 

pendidikan, selain itu kerja praktek juga dapat menciptakan mahasiswa/i yang mandiri dan 

memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Kegiatan kerja praktek ini juga merupakan bagian dari 

keseluruhan kurikulum yang berlaku guna membentuk sikap, mental, dan emosional lulusan 

dengan orientasi spesialis di bidang masing-masing program studi. 

Proses bimbingan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas mahasiswa dan 

Program Studi masing-masing. Pada saat ini proses bimbingan kerja praktek antara mahasiswa 

dengan dosen pembimbing kerja praktek belum berjalan dengan baik. Proses bimbingan kerja 

praktek ini bisa dilakukan secara Online bagi mahasiswa yang berada di luar Bengkalis dan bagi 

mahasiswa yang berada di dalam Bengkalis secara Offline. 

Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) berlangsung selama 8 Minggu atau 2(dua) bulan 

bagi D3 Teknik Informatika dan 16 Minggu atau 4(empat) bulan bagi D4 Teknik Informatika. 

Yang dilaksanakan mahasiswa yang menginjak semester 5 (lima) untuk D3 Teknik Informatika 

dan semester 6 (enam) untuk D4 Teknik Informatika sebagai mata kuliah wajib yang harus 

dilaksanakan karena sebagai syarat kelulusan di sebuah perguruan tinggi. 

Kegiatan yang dilakukan pada saat kerja praktek pada intinya adalah kegiatan tentang 

pengetahuan mengenai kondisi perusahaan. Sehingga dapat memberikan pengalaman serta 

pengetahuan tersendiri bagi penulis dan mahasiswa/i yang sedang melaksanakan kerja praktek di 

sebuah perusahaan/instansi. 

Dari permasalahan di atas, maka diusulkan sistem Rancang Bangun Aplikasi Bimbingan 

Kerja Praktek Secara Online. Aplikasi bimbingan ini dibuat dengan menggunakan database 

MySQL dan Pemograman PHP.  Aplikasi ini mampu mengelola proses bimbingan Kerja Praktek 

mulai dari laporan harian/mingguan, mengelola data bimbingan Kerja Praktek (KP) dengan 

dosen pembimbing serta pelaksanaan Seminar Kerja Praktek (KP). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana membuat aplikasi bimbingan kerja praktek secara Online? 

2. Bagaimana membuat aplikasi bimbingan kerja praktek ini agar dapat dikelola atau 

diproses oleh Admin,  Mahasiswa, dan Ketua Prodi. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembahasan aplikasi ini adalah: 

1. Aplikasi ini dibuat berdasarkan panduan kerja praktek Politeknik Negeri Bengkalis 

(2017). 

2. Aplikasi yang dibuat adalah untuk bimbingan dengan dosen yang ada di program 

studi. 

3. Studi Kasus yang dibuat di Jurusan Teknik Informatika, Proses Kp dijurusan ini 

sangat wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Kp disebuah instansi 

sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh sebuah universitas maupun instansi dan 

sesuai dengan prodi yang telah mahasiswa miliki. Mahasiswa yang memiliki prodi 

D3 akan melaksanakan KP selama 2 bulan lamanya dan untuk yang D4 akan 

melaksanakan KP selama 4 bulan lamanya sesuai yang telah ditentukan oleh 

kampus masing-masing. 

4. Sistem yang dikembangkan berbasis website dengan mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan oleh instansi/universitas itu sendiri. 

5. Aplikasi ini membahas mengenai proses bimbingan kerja praktek secara online 

maupun offline dari pengerjaan laporan sampai ketahap pelaksanaan Seminar Kp. 

6. Proses sinkronisasi offline dan online ini sangat jauh berbeda karena proses 

bimbingan offline ini mahasiswa dapat bertatap muka dan berdiskusi langsung 

terhadap dosen pembimbing tersebut dan mudah untuk di mengerti. Sedangkan 

proses bimbingan online mahasiswa hanya dapat berdiskusi dan mengirim laporan 

dengan dosen melalui chat.  
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dari proses pembuatan aplikasi ini yaitu: 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah membuat aplikasi bimbingan kerja praktek 

secara online yang memiliki 4 hak akses yaitu, Mahasiswa, Dosen Pembimbing kp, Koordinator 

Kp dan Ketua Prodi. 

Manfaat dari aplikasi yang akan dibuat adalah dapat menjadi fasilitas bagi mahasiswa dan 

dosen untuk melakukan bimbingan kerja praktek secara online, karena aplikasi dibuat berbasis 

website, selain itu Koordinator Kp dan Ketua Prodi juga dapat memonitoring  pelaksanaan 

bimbingan dan Seminar Kp. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan aplikasi bimbingan kerja praktek secara 

Online yaitu melakukan identifikasi masalah seperti metode yang digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data-data yang akan diperlukan dalam membuat sistem aplikasi. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan studi literatur mengacu pada jurnal 

Tugas Akhir dan website-website resmi lainnya. Data tersebut akan diolah menjadi sebuah 

aplikasi yang akan dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework 

codeigniter serta menggunakan MySQL sebagai databasenya. Selanjutnya Menganalisa Sistem, 

Merancang Aplikasi, Membuat Aplikasi, Menguji Aplikasi dan Pembuatan Laporan. 
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