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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh di 

sebuah Perguruan Tinggi (PT) baik untuk tingkat sarjana maupun diploma. Di bangku 

perkuliahan telah diajarkan teori-teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang 

industri tertentu. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang 

belum mempunyai pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, teori yang 

diperoleh belum tentu sama dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu 

dan ruang yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. 

Namun, untuk memperbanyak pengalaman kerja secara langsung, maka dilakukan 

kerja praktek sebagai langkah yang tepat untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan. 

Dalam pelaksanaan kerja praktek, mahasiswa juga mendapatkan ilmu di luar dari 

teori yang didapatkan diperkuliahan. (Panduan Kerja Praktek 2017) 

Kerja Praktek adalah penempatan seseorang pada suatu lingkungan pekerjaan 

yang sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan, etika pekerjaan, disiplin dan 

tanggung jawab yang merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang ada hubungannya dengan latar 

belakang seseorang yang melaksanakan Kerja Praktek tersebut.  

 

Dalam memasuki era globalisasi saat ini, teknologi informasi tidak dipungkiri 

memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia setiap harinya. Teknologi informasi 

dapat mempermudah pekerjaan manusia serta memberikan kemudahan dalam 

memperoleh informasi. Untuk mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil untuk membuat data laporan kependudukan maka penulis mengajukan judul 



2 
 

“PERANCANGAN DESAIN USER INTERFACE ( UI ) PADA BERITA 

BERBASIS WEBSITE DI DISKOMINFOTIK BENGKALIS” dalam hal ini akan 

dijadikan sebagai Laporan Kerja Praktek. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menerapkan skill serta ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

perkuliahan di lapangan pekerjaan.. 

2. Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan selama melakukan kerja 

praktek. 

3. Untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia pekerjaan.   

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan skill serta ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh dalam perkuliahan di lapangan pekerjaan. 

2. Dapat mengetahui bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia pekerjaan. 

3. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan diluar kampus selama kerja 

praktek dilakukan. 

4. Dapat membuat desain User Interface (UI) dan menyelesaikan website 

yang berfungsi sebagai sumber berita di Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Bengkalis. 
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1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Selama melakukan proyek yang diberikan pada saat kerja praktek adapun 

output yang akan diimplementasikan pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik 

yaitu berupa Desain berita berbasis website menggunakan framework laravel. 
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