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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Kerja Praktek adalah salah satu bentuk kegiatan pemahaman dan pengenalan 

tentang kondisi di lapangan yang harus sedini mungkin untuk diketahui oleh semua 

mahasiswa. Selain itu Kerja Praktek dapat digunakan sebagai media komunikasi 

yang memungkinkan dilaksanakannya pertukaran  informasi antara mahasiswa dan  

lembaga perguruan tinggi serta industri maupun  pemerintahan (Putra 2014). 

Melalui Kerja Praktek (KP), mahasiswa di tuntut untuk dapat mengerti dan 

memahami pekerjaan di lapangan dan juga harus memiliki keterampilan serta 

kemampuan dalam menerapkan pengetahuan yang di pelajari dari perguruan tinggi. 

Kerja Praktek yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan yaitu pada kantor 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak yang unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang Teknologi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan 

Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam pengolahan 

Komunikasi dan informasi kepada masyarakat pada bidang digital. 

Teknologi informasi merupakan sarana informasi yang sangat penting bagi 

suatu instansi dalam skala kecil, sedang ataupun besar, sehingga informasi yang 

diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan/kegiatan serta 

tujuannya dapat tercapai secara optimal dan maksimal. Hal ini perlu dilakukan 

sistem komputerisasi demi mencapai dan mempermudah dalam pengumpulan, 

pengolahan dan penyampaian data – data instansi tersebut. Sehingga dalam 

penyajian informasi data dapat dilakukan secara lengkap, cepat, efisien dan akurat 

(Saputri dan Mulyono, 2019).  

Pada bidang ini, penulis menemukan masalah yang didapatkan yaitu informasi 

tentang situs Web Desa yang berada di Kabupaten Siak, dimana pada saat ini sistem 
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informasi situs Web Desa yang berada di Kabupaten Siak tidak terdata secara 

lengkap atau menggunakan cara yang manual, yaitu masyarakat mencari informasi 

website desa dari menelusuri internet dengan cara mengakses web browser lalu  

mencari kata kunci nama situs Web Desa yang di cari tersebut, sehingga hal ini 

membuat banyak memakan waktu. 

Oleh karena itu diperlukan  Portal Web Desa Kabupaten Siak, di mana 

website ini akan menampung semua situs-situs Web Desa yang ada di Kabupaten 

Siak. Sistem ini dibangun untuk mempermudah masyarakat dan pemerintah 

kabupaten siak dalam mencari website desa yang berada di Kabupaten Siak. Cara 

ini digunakan agar data-data situs web bisa diakses sesuai dengan keinginan dengan 

cara yang lebih mudah dan efisien tanpa menggunakan waktu yang lama. 

Pada pembangunan Website Portal Desa Kabupaten Siak ini menggunakan 

Bahasa pemrograman php dan JavaScript, untuk penyimpanan data menggunakan 

database MySQL, dan menggunakan Framework Laravel 8 dengan fitur Login 

menggunakan Laravel Jetstream, selanjutnya untuk metode perancangan website 

Portal ini menggunakan metode turunan dari SDLC (Software Development Life 

Cycle) yaitu Waterfall.  

1.2.Ruang Lingkup 

Lingkup Kerja praktek yang dilaksanakan yaitu kerja praktek yaitu dengan 

mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan proses dari proyek interior dari tahap 

perencanaan, perancangan sampai pelaksanaan kegiatan kerja praktek di kantor 

dinas komunikasi dan informasi tersebut. Selama melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan proyek yang di awasi oleh pembimbing dari instansi Dinas 

Komunikasi dan Informatika kabupaten Siak. 

1.3.Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut : 

1. Agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai ilmu Rekayasa Perangkat 

Lunak serta menambah wawasan kepada mahasiswa mengenai ilmu 

Rekayasa Perangkat Lunak. 

2. Agar memahami dan membiasakan diri untuk beradaptasi di lingkungan 

kerja. 
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3. Agar mendapatkan pengalaman  baru dan ilmu baru di lingkungan 

pekerjaan, sehingga menjadi bekal mendapatkan pekerjaan di dunia nyata. 

4. Melatih mahasiswa dalam menghadapi masalah yang terjadi pada tempat 

tersebut serta meningkatkan Soft Skill  dan Hard Skill  yang di miliki. 

Manfaat dari  Kerja Praktek ini adalah : 

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa. 

2. Memudahkan masyarakat dalam mencari website desa yang berada di 

kabupaten siak. 

1.4.Luaran Proyek Kerja Praktek 

 Adapun output yang nanti di hasilkan adalah sebuah sistem berbasis website 

yang dapat membantu masyarakat terutama masyarakat kabupaten siak dalam 

mencari website di tiap-tiap desa di kabupaten siak. 

 Sistem ini di bangun dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan 

tampilan admin nya menggunakan template admin DeskApp serta pada website ini 

menggunakan teknologi framework Laravel  8 dan tampilan login  menggunakan 

Laravel Jetstream. 

 Pada sistem ini di Kelola oleh admin dari dinas Komunikasi dan Informasi. 

Sistem ini bisa melakukan create update dan delete pada fungsi data desa sedangkan 

pada fungsi data pejabat pemerintah terdapat sub menu bupati, wakil bupati dan 

sekretaris daerah, data tentang dan data user hanya bisa melakukan update data. 
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