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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap 

mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja sesuai 

dengan bidang yang di gelutinya. Banyak hal yang menjadi hambatan bagi 

seseorang jika belum memiliki pengalaman kerja untuk terjun langsung ke 

dunia kerja.  

Begitu pentingnya pengalaman dalam melaksanakan suatu pekerjaan, 

sehingga instansi-instansi pemerintah dan swasta pada saat menerima 

pegawai baru senantiasa menjadikan pengalaman kerja sebagai suatu syarat 

yang penting. Karena pengalaman kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap produktivitas kerja (Imam, 2019). 

  Oleh karena itu, Politeknik Negeri bengkalis menetapkan kerja praktek 

agar mahasiswa memperoleh ilmu yang tidak diberikan oleh kampus. Selama 

mengikuti kerja praktek, mahasiswa diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kerja praktek 

tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan skill dan kemampuan serta 

profesionalisme kinerja.  

  Dalam memasuki era globalisasi saat ini, teknologi informasi tidak 

dipungkiri memiliki ikatan erat dengan kehidupan manusia setiap harinya. 

Teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan manusia serta 

memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyimpan suatu data. 

Perkembangan teknologi informasi ini telah masuk ke dalam berbagai sektor 

contohnya yaitu sektor pemerintahan. Oleh karena itu, di kembangkan 

website untuk mempermudah menampilkan data kependudukan yaitu 

“PENGEMBANGAN WEBSITE LAPORAN DATA KEPENDUDUKAN 

KABUPATEN BENGKALIS” dalam hal ini akan dijadikan sebagai Laporan 

Kerja Praktek. 
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1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studi 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 mengetahui bagaimana 

cara berinteraksi dengan baik didunia pekerjaan.. 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) adalah sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan pengalaman selama 

melakukan kerja praktek. 

3. Mahasiswa dapat membuat sebuah website yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan laporan data kependudukan. 
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