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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

setiap mahasiswa sebelum menyusun Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bengkalis 

Pelaksanaan KP pada sebuah perusahan mahasiswa diharapkan dan mampu 

menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja. Selain itu 

mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang berguna untuk dirinya dalam 

mengenal dunia kerja. 

Dimana yang pesat dengan perkembangan teknologi inFormasi saat ini, 

banyak perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Mereka 

memulai memanfaatkan teknologi terutama internet sebagai media inFormasi dan 

media promosi. Media inFormasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan 

menyusun kembali sebuah inFormasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat 

bagi penerima inFormasi.  

Pada Bidang Pengendalian dan Pengembangan Bapenda Kabupaten 

Bengkalis, memiliki tugas yang salah satunya pengerjaan porporasi yaitu 

membuat deretan lubang pengesahan yang digunakan untuk menyobek kertas agar 

potongan kertas sesuai pola porporasi. Pada saat ini pengajuan untuk berkas yang 

akan diporporasikan masih dilakukan secara manual, sehingga banyak kesalahan 

inFormasi antara kedua belah pihak. Maka dari itu diusulkan sebuah 

“RANCANGAN SISTEM PORPORASI BERBASIS WEB” yang akan 

dijadikan sebagai Laporan Kerja Praktek. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat KP  

1.2.1 Tujuan 

Adapun tujuan KP adalah sebagai berikut : 

1. Memberikesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan   

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program  studinya yang telah 

dipelajari dibangku  kuliah pada suatu organisasi/perusahaan. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 

program studinya. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, 

mengkaji teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan disuatu organisasi /perusahaan. 

4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik  Bengkalis (sesuai 

program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan  pengetahuan  dan  attitude /perilaku  

mahasiswa  dalam bekerja. 

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan 

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan 

kurikulum dan proses pembelajaran bagi Politeknik Bengkalis (sesuai 

dengan program studi terkait). 

1.2.2 Manfaat 

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik Bengkalis 

yaitu: 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu  

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 



3  

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis 

masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan 

dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi atau 

perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di 

dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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