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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai sumber daya manusia kita dituntut untuk mempunyai 

keahlian dan pengalaman dalam mengatasi dan menghadapi berbagai 

permasalahan serta tantangan yang terjadi di dunia kerja. Untuk itu setiap 

mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesianalan 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang digeluti. Banyak sekali hal yang 

menjadi hambatan bagi seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja 

untuk terjun ke dunia pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di kampus bersifat statis, teori yang diperoleh belum tentu sama 

dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang yang 

mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. 

Dikarenakan hal diatas, maka perguruan tinggi menetapkan mata kuliah kerja 

praktek agar para mahasiswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak 

diberikan oleh kampus. 

Dalam memasuki era globalisasi, teknologi, informasi dan komunikasi 

menjadi salah satu kebutuhan baru yang sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan manusia dengan tujuan agar mempermudah semua pekerjaan 

manusia. Teknologi menjadi sarana penting yang dapat menunjang segala 

sektor kehidupan tak terkecuali sektor pemerintahan.  

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam 

hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk 

memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Untuk dapat 

mengetahui apakah pelayanan yang diberikan telah berjalan dengan baik, 

tentu diperlukan sebuah metode yang dapat mengukur tingkat kepuasan akan 

pelayanan tersebut. Salah satunya dengan melakukan survei tingkat kepuasan 

masyarakat.  
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kegiatan survei masih dilakukan. Akan tetapi survei masih dilakukan secara 

manual yaitu menggunakan media kertas yang tentunya tidak praktis dan 

memakan biaya baik dalam percetakan maupun distribusinya. Selain itu 

proses merekap hasil survei juga dilakukan secara manual yakni dengan 

melihat satu persatu kertas kuesioner dan belum terkomputerisasi dengan 

baik. Sehingga proses tersebut memakan waktu dan tak jarang terdapat 

kesalahan dalam proses perhitungan hasil survei.  

Untuk itu dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat 

peran teknologi disektor pemerintahan harus dioptimalkan serta 

dimanfaatkan sebaik mungkin agar permasalahan diatas dapat diselesaikan. 

Salah satunya dengan membuat layanan atau Aplikasi Survei berbasis 

Online melalui Website yang dapat diakses dengan mudah dan praktis. 

Penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi merupakan  salah  satu  

upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  mendapatkan  data  atau  informasi 

secara  efektif  dan  efisien.  Proses  yang  efektif  dan efisien  harus  

didukung  oleh  aplikasi  yang  dapat diakses dimanapun tanpa terbatas 

ruang dan waktu . Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Perancangan 

Aplikasi Survei Online Berbasis Website Pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 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 ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Untuk menambah ilmu yang tidak diajarkan di bangku perkuliahan 

3. Untuk Menambah wawasan dan pengalaman kerja selama 

melaksanakan kerja praktek. 
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4. Untuk dapat merancang Aplikasi Survei Online Berbasis Website untuk 

mempermudah pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis. 

 

1.3 Manfaat  

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

1. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Dapat memperoleh dan menambah ilmu yang tidak diajarkan di bangku 

perkuliahan 

3. Menambah wawasan dan pengalaman kerja selama melaksanakan kerja 

praktek 

4. dapat merancang dan menyelesaikan Aplikasi Survei Online Berbasis 

Website untuk mempermudah pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 
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