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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Pemikiran KP 

Kerja praktek merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan kerja secara 

langsung didunia kerja. Kerja praktek merupakan salah satu kegiatan praktek bagi 

mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan kerja praktek 

tersebut. Di Politeknik Negeri Bengkalis, kerja praktek merupakan kegiatan wajib 

yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.  

Kegiatan kerja Praktek ini dilaksanakan di PT. Wilmar Nabati Indonesia 

Pelintung. PT. Wilmar Nabati Indonesia ini merupakan perusahaan industri yang 

bergerak dibidang pengolahan minyak goreng yaitu pengolahan inti sawit diolah 

menjadi CPO (Crude Pam Oil), melalui proses Refenery dan fractionation atau 

penyaringan. Pada awal tahun 2004 manajemen PT. WINA telah memutuskan 

untuk menambah tanki timbun bahan baku CPO sebesar 12.000 MT. Dengan 

penambahan tangki timbun ini berpengaruh pada perekonomian di Riau umumnya 

dan pada kota Dumai khususnya akan semakin maju dan berdampak positif dalam 

pembangunan kota. PT. WINA Dumai telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 

MT/harinya dan PK Crushing sebanyak 1000 MT/harinya yang menjadikan PT. 

WINA sebagai produsen dan pengekspor minyak goring terbesar di Indonesia. 

  MIS merupakan elemen  manajemen yang penting bagi perusahaan. Hal 

tersebut juga berlaku dalam PT Wilmar Nabati Indonesia–Pelintung. Departement 

MIS begerak di bidang software dan hardware untuk menangani permasalahan 

yang ada di seluruh kawasan. 

 Kerja Praktek yang dilaksanakan selama 2 bulan di PT.Wilmar Nabati 

Indonesia-Pelintung di bimbing oleh beberapa mentor yang menangani bidang 

yang berbeda-beda di Departement MIS. Setiap pekerjaan yang dilakukan selama 

masa kerja praktek selalu didampingi oleh mentor. Dari beberapa pekerjaan yang 

dilakukan, penulis tertarik untuk membuat aplikasi buku service di MIS berbasis 

website. Pengisian data pada buku service di MIS masih dilakukan secara manual. 

teknik penginputan data yang dilakukan secara manual memiliki resiko yang besar 

seperti buku bisa rusak atau hilang serta tulisan user tidak dapat terbaca. Dengan 
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adanya website ini dapat mempermudah user dalam melakukan pengisian data. 

Dalam pembuatan website buku service ini penulis mengunakan 

frameworkCodeIgniter yang menerapkan konsep MVC. 

1.2.Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam pembuatan laporan ini yaitu melakukan 

pembuatan aplikasi buku service berbasis website menggunakan 

frameworkcodeigneter. Aplikasi buku service berbasis website ini hanya dapat 

digunakan oleh karyawan departement MIS dalam penginputan data barang 

service. Aplikasi buku service berbasis website ini dapat melakukan input data, 

edit data, dan menghapus data barang service. 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah membuat website buku 

servicedepartement MIS di PT. Wilmar Nabati Indonesia dan menghasilkan 

website yang dapat mengelola data barang service yaitu menambah, mengubah, 

menyimpan, dan menghapus dengan mudah dan efektif. 

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah:  

1. Dapat membantu admin dalam mengelola buku service. 

2. Data-data barang service tersimpan dengan aman. 

1.4.Luaran Proyek Kerja Praktek 

Proyek yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi buku servicedepartement MIS 

di PT. Wilmar Nabati Indonesia berbasis website menggunakan 

frameworkcodeigneter. Aplikasi ini dapat membantu karyawan di departement 

MIS dalam proses penginputan data barang service. 
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