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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap 

mahasiswa sebelum menyusun Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pelaksanaan KP pada sebuah perusahaan mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang diperoleh semasa belajar di perkuliahan dan mampu menganalisa serta 

memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja. Dimasa yang pesat dengan 

perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak instansi yang bergerak dibidang 

teknologi informasi, salah satunya Garuda Cyber Indonesia Pekanbaru. Mereka 

mulai memanfaatkan teknologi terutama internet sebagai media informasi dan 

media komunikasi. Media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan 

menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi 

penerima  informasi. 

Pada pandemi covid 19 ini, banyak kalangan masyarakat di berhentikan 

karena kondisi perusahaan yang mengalami kerugian. Masyarakat setiap hari terus 

mencari informasi tentang lowongan pekerjaan ke satu perusahaan ke perusahaan 

yang lain.  Hal ini sulit karena membutuhkan waktu yang lama untuk mencari 

informasi tentang lowongan pekerjaan. Disisi lain perusahaan terus mencari orang 

yang kompeten dalam pekerjaan agar stabilitas perusahaan tidak menurun. Dengan 

melihat dua permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem baru yang 

dapat membantu dalam menghubungkan kedua hal tersebut sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan informasi. Sistem baru tersebut dinamakan Website. 

Salah satu bentuk pengolahan informasi adalah dengan menggunakan aplikasi web. 

Oleh karena itu laporan KP ini membahas tentang “Perancangan Website 

Lowongan Kerja Perusahaan”.
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1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

1.2.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari Kerja Praktik adalah :  

1. Untuk menambah pengalaman kerja pada PT. Garuda Cyber Indonesia 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan pada PT. Garuda Cyber Indonesia 

Pekanbaru. 

3. Merancang website untuk membantu mempermudah pekerjaan yang ada di PT. 

Garuda Cyber Indonesia Pekanbaru.  

 

1.2.2 Manfaat  

Adapun manfaat dari Kerja Praktik adalah : 

1. Dapat mengetahui sistem kerja pada PT. Garuda Cyber Indonesia Pekanbaru. 

2. Dapat mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering terjadi dalam 

dunia kerja dan solusinya. 

3. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan 

pekerjaan. 

4. Dapat merancang Aplikasi Website Lowongan Kerja Perusahaan.


