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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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Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

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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BAB II  

GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS 

 

2.1  Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis  merupakan 

salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, No. 03, Kecamatan 

Bengkalis, Bengkalis. berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bengkalis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Selain tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagai mana diatur dalam 

Pasal 3 Nomor 12 diantaranya : 

1. Penetapan Kejibakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

2. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai 

dengan visi misi Kepala Daerah; 

3. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan 

serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

4. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas 

sumber daya aparatur pegawai dalam lingkup dinas; 

5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; dan 

6. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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2.2  Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis 

Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Bengkalis  memiliki  

Visi  dan  Misi  Sebagai Berikut : 

2.2.1 Visi 

Terwujudnya administrasi yang tertib, akurat dinamis melalui peningkatan 

pelayanan dan tenaga sdm yang profesional 

2.2.2 Misi 

1. Mewujudkan kualitas pelayanan yang tertib akurat dan dinamis. 

2. Menwujudkan database kependudukan yang berkualitas 

3. Mewujudkan Sistem manajemen dan pemerintahan yang baik 

 

2.3  Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis 

Adapun susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, 

terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : 

1. Seksi Identitas Penduduk; 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk ; dan 

3. Seksi Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

1. Seksi Kelahiran; 

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan  

3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan Terdiri dari : 
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1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; dan 

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 

f.  Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari : 

1. Seksi Kerja Sama; 

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan  

3. Seksi Inovasi Pelayanan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 
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2.4  Ruang Lingkup Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis 

Berikut adalah Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis : 

1. Kepala  

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

dibidang kependudukan dan pencatatan sipil 

Kepala dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 

a. penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai 

dengan visi misi Kepala Daerah; 

c. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan 

mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan 

dan pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan 

kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkups Dinas; 

e. Penyelenggaraan urusan penataausahaan Dinas; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2. Sekretariat 

 Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas–tugas dibidang pengelolaan, pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan 

kepegawaian. 

 Sekretarait dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 

a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; 

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 
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c. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan 

aset; 

d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan 

hubungan masyarakat; 

e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 

f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan operasional dibidang pelayanan pendaftaran penduduk yang 

meliputi Identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan 

penduduk. 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan tugasnya 

memiliki fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

b. Perumusan kebijakan teknik pendaftaran penduduk; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelakasanaan pendaftaran penduduk; 

h. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan kosultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

i. Pelaksanaan inventarisasi data-data penduduk secara terus menerus; 

j. Pelaksanaan pimpinan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta 

mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas; 
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k. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta layanan staf 

dan bimbingan teknis; 

l. Pemberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 

mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusuan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugasnya memiliki 

fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatn sipil; 

b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan penerbitan pencatatan sipil; 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

f. Pelaksanaan  pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 

h. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Kepala Dinas 

mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil sesuai dengan bidang tugasnya; 

i. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; dan 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 



 
 

11 
 

 

 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam 

pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, melaksakan 

pembinaan  dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan, 

mengolah data serta tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi 

informasi dan komunikasi; 

b. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil 

serta pemutrakhiran data penduduk dengan menggunakan SIAK; 

c. Pengevaluasi dan melaporkan pengelolaan informasi administrasi 

Kependudukan; 

d. Pelaksanaan pembangunan dan mengembangan jaringan komunikasi 

data; 

e. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta 

penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan 

dokumen kependudukan; 

f. Pemeliharaan dan perawatan perangkat SIAK; 

g. Penyediaan dan mendesiminasi informasi kependudukan; 

h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan; 

i. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Kepala Dinas 

mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil sesuai dengan bidang tugasnya; 

j. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan dibidang bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan 

tugasnya memiliki fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan pemanfataan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan 

data dan dokumen kependuduka, kerja sama serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan; 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

e. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

f. Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan; 

g. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Kepala Dinas 

mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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BAB III  

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1  Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 02 November 

2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Adapun tugas yang 

dilaksanakan pada saat Kerja Praktek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil bagian Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan Kabupten Bengkalis sebagai 

berikut : 

3.1.1 Administrasi Kantor 

Dalam dunia perkantoran kegiatan - kegiatan administrasi sering 

dilakukan berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk 

mencapai tujuan organisasi atau instansi tersebut secara sistematik. 

Beberapa kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Surat menyurat  

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi 

tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan 

memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang 

diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, 

permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan dan putusan. Selain 

itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Jenis 

suat yang sering dikeluarkan dan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis khususnya dibidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan adalah, surat undangan, surat keterangan, 

surat pengantar, surat perjalanan dinas, surat permintaan izin, surat 

pemberian izin dan surat laporan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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Gambar. 3.1. Surat Udangan Rapat. 

2. Mencetak, Fotocopy dan scanning Dokumen 

Mencetak, membuat salinan dan scan dokumen merupakan 

kegiatan rutin dan sering dilakukan dibagian Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

kebutuhan administrasi kantor seperti arsip, pembuatan surat, 

mencetak blanko dan laporan. 

 

Gambar. 3.2. Mencetak dokumen daftar pelayanan. 

 

 

 

 



 
 

15 
 

3.1.2 Registrasi Atau Pencatatan KIA (Kartu Identitas Anak) Kedalam 

Blanko KIA Elektronik 

Salah satu bentuk layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkalis adalah menerbitkan Kartu Indentitas Anak 

(KIA) maka dari itu setelah proses percetakan, Kartu tersebut akan 

diregistrasi atau dicatat kedalam blanko KIA Elektronik. 

 

Gambar. 3.3. Registrasi KIA. 

 

3.1.3 Pendataan dan Perekapan Data KAT (Komunitas adat Terpencil) 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah Komunitas Adat 

Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan 

orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, 

ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan 

sosial ekonomi. Di wilayah Kabupaten Bengkalis terdapat komunitas 

adat terpencil yang tersebar hampir merata disetiap kecamatannya dan 

pertumbuhan populasinya pun semakin banyak pertahunnya. Untuk itu 

perlu dilakukan pendataan dan perekapan data komunitas tersebut. 

Proses perekapan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang 

nantinya akan di hitung untuk mengetahui jumlah keseluruhan 

penduduk Komunitas Adat Terpencil yang ada di Kabupaten Bengkalis. 
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Gambar. 3.4. Rekapitulasi Data KAT Kedalam Microsoft Excel. 

 

3.1.4 Membuat Brosur  Himbauan Covid-19 

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis  brosur menjadi salah satu media yang digunakan untuk 

dapat menyampaikan promosi atau memberikan informasi kepada 

masyarakat. Pada saat pandemi saat ini brosur digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan himbauan kepada masyarakat.  

 

Gambar. 3.5 Desain Brosur Himbauan Covid-19. 

Pembuatan Brosur Himbauan Covid-19 ini menggunakan Adobe 

Photoshop CS6. Proses pembuatan dimulai dengan mendesain baik 

kalimat yang akan disampaikan, warna, dan gambar yang akan 

digunakan. 
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3.1.5 Perancangan Aplikasi Survei Online Berbasis Website 

Adapun tahapan perangan Aplikasi sebagai berikut : 

1. Perancangan Database  

Perancangan menggunakan Aplikasi Xampp, MySQL dan 

PhpMyAdmin sebagai database. 

2. Perancangan FrontEnd dan BackEnd Website 

Perancangan frontend dan backend website menggunakan Sublime 

text 3 sebagai editor text dan menggunakan bahasa pemrograman 

HTML, PHP dan Frameeork Boostrap 4 sebagai Sricptnya. 

 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Adapun target yang diharapkan selama Kerja Praktek adalah : 

1. Memahami tentang dunia kerja yang akan digeluti, sehinga diharapkan 

menambah ilmu pengetahuan selama pelaksanaan Kerja Praktek. 

2. Mengetahui situasi dan cara kerja serta kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pegawai dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan baik. 

3. Dapat meningkatkan rasa disiplin dan bersosialisasi dengan baik dengan 

dunia pekerjaan kedepanya. 

4. Dapat menciptalan Inovasi – inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan 

yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis. 

 

3.3 Perangkat Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang 

digunakan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan selama pelaksanaan 

Kerja Praktek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis adalah : 

3.3.1 Perangkat Lunak (Software) 

 Perangkat lunak (software) istilah umum untuk berbagai program 

yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer. Adapun 

perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut : 
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3.3.1.1 Microsoft Office 

 Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi 

perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di 

bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X.  Dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan beberapa aplikasi didalam 

Microsoft Office yang digunakan adalah Microsoft Excel 2013 

yang digunakan untuk mengolah data KAT dan membuat 

rekapitulasi Sedang Microsoft Word 2013 digunakan untuk 

kebutuhan membuat laporan dan surat dinas. 

 

Gambar. 3.6. Logo Microsoft Office 2013. Sumber : Google 

3.3.1.2 Adobe Photoshop CS6 

 Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, adalah 

perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang 

dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. 

Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat desain brosur dan 

mengedit foto dokumentasi. 

 

Gambar. 3.7. Logo Adobe Photoshop CS6. Sumber : Google 

3.3.1.3 Sublime Text 

 Sublime  text  adalah text editor berbasis Python,  sebuah  

text editor yang elegan, kaya fitur, cross platform, mudah dan 

simple yang cukup terkenal dikalangan developer (pengembang) 

dan desainer. Sublime Text 3 digunakan sebagai editor dari 

bahasa  pemrograman  PHP  dalam  melakukan  pengelolaan  

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Paket_aplikasi_perkantoran
https://id.wikipedia.org/wiki/Paket_aplikasi_perkantoran
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://id.wikipedia.org/wiki/Excel
https://id.wikipedia.org/wiki/Word
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konten  di  dalam  aplikasi server. Selain itu sublime text 

digunakan dalam pembuatan forntend dan backend website. 

 

Gambar. 3.8. Logo Sublime Text. Sumber : Google 

3.3.1.4 Xampp 

Xampp  adalah  salah  satu  paket  installer  yang  berisi 

Apache yang merupakan web server tempat menyimpan file - file  

yang  diperlukan  website,  dan  Phpmyadmin  sebagai aplikasi  

yang  digunakan  untuk  perancangan  database MySQL. 

 

 

Gambar. 3.9. Logo Xampp. Sumber : Google 

3.3.1.5 Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox digunakan untuk mencari referensi dan 

sebagai media membuka hasil rancangan website. 

 

Gambar. 3.10. Logo Mozilla Firefox. Sumber : Google 

3.3.2 Perangkat Keras (Hardware) 

 Adapun perangkat keras yang digunakan sebagai berikut : 

3.3.2.1 Laptop 

 Laptop atau komputer jinjing merupakan perangkat yang 

digunakan dalam berbagai hal yang mempermudah pekerjaan. 
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Laptop yang digunakan merupakan laptop acer aspire one 14 

dengan spesifikasi Hard Disk Drive sebesar 320 Gigabyte, 

Processor Intel® Celeron® Dual Core™ N3050 Processor 

(2MB, 1.60GHz up to 2.16GHz) dan memiliki Random Access 

Memory (RAM) sebesar 2 Gigabyte. Laptop ini digunakan 

dalam membuat laporan, pekerjaan kantor dan perancangan 

website. 

 

Gambar. 3.11. Laptop acer aspire one 14. Sumber : Google 

3.3.2.2 Printer Epson L5190 

 Printer Epson L5190 digunakan dalam proses percetakan 

dokumen, fotocopy dan scanning dokumen – dokumen kantor. 

 

Gambar. 3.12. Printer Epson L5190. Sumber : Google 

3.3.2.3 PC all in one  

 PC (Personal Computer) merupakan perangkat yang sering 

digunakan untuk mengerjakan pekerjaan atau administrasi 

kantor  dan percetakan dokumen kantor. PC yang digunakan 

yaitu Asus All in One Pc A4310 yang memiliki Spesifikasi 

standar yang biasa digunakan di perkantoran. 
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Gambar. 3.13. Asus All in One Pc A4310. Sumber : Google 

3.4 Kendala Yang dihadapi Selama Kerja Praktek 

Selama pelaksanaan Kerja Praktek di lingkungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Adapun kendala yang dihadapi selama 

pelaksanaan Kerja Praktek sebagai berikut : 

1. Keterbatasan PC, mesin printer dan fotocopy mengakibatkan pekerjaan 

menjadi terhambat sehingga pekerjaan tidak dapat selesai dengan cepat. 

2. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan rumus pada software 

Microsoft Excel yang memperlambat proses pengolahan data. 

 

3.5 Pemecahan Masalah 

Adapun pemecahan masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut  : 

1. Menggunakan laptop pribadi untuk mengerjakan tugas yang diberikan, 

serta meminjam printer ruangan lain untuk mencetak dokumen atau 

melakukan fotocopy berkas atau dokumen kantor. 

2. Mencari sebanyak mungkin referensi melalui internet, mengenai 

penggunaan rumus pada aplikasi Microsoft Excel serta bertanya kepada 

pembimbing, karyawan atau staf yang ada di Dinas tersebut. 
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BAB IV  

PERANCANGAN APLIKASI SURVEI ONLINE BERBASIS 

WEBSITE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS 

 

4.1 Penjelasan Aplikasi Survei Online Berbasis Website  

Aplikasi Survei Online Berbasis Website merupakan metode survei yang 

memanfaatkan media online untuk mengumpulkan data dari para responden, 

dengan mendistribusikan angket atau kuisioner secara online.  Judul ini saya 

ambil karena pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis, proses survei yang dillaksanakan masih menggunakan metode manual 

dan membutuhkan sebuah Aplikasi survei yang dapat memudahkan dalam proses 

pengambilan survei dan pengolahan data survei sehingga  terkomputerisasi 

dengan baik. 

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk memudahkan proses survei dan 

mengolah data hasil survei adalah dengan mengimplementasi Aplikasi Survei 

Online Berbasis Website Pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. 

Dimana dengan adanya Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam 

proses survei dan pengolahan data hasil survei secara cepat dan tepat. 

Aplikasi Survei Online Berbasis Website ini dirancang berdasarkan 

kebutuhan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

khususnya dibidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagai pelaksana 

kegiatan survei ini. Aplikasi Survei Online Berbasis Website ini memiliki dua 

bagian yang masing – masing memiliki fungsi tersendiri yaitu bagian FrontEnd 

dan BackEnd. Dimana bagian FrontEnd dapat diakses oleh masyarakat untuk 

mengisi form kuesioner sedangkan bagian BackEnd merupakan bagian yang 

dapat diakses oleh administrator untuk melihat hasil survei dan mengolah data 

hasil survei dengan akses khusus untuk dapat masuk kebagian BackEnd. 
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4.2 Analisis Sistem  

Analisis sistem dilakukan dengan tujuan mengurai suatu sistem yang lama 

dengan cara mengindetifikasi serta mengevaluasi permasalahan – permasalahan 

yang timbul untuk dapat diusulkan perbaikannya. Adapun analisis sistem sebagai 

berikut : 

4.2.1 Analisis Sistem yang sedang berjalan  

Proses penyebaran dan pengolahan data survei kepuasan 

masyarakat yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkalis yang berjalan saat ini, masih dilakukan secara 

manual. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran angket atau blanko survei 

yang masih menggunakan kertas. Dikarenakan proses survei yang 

dilakukan masih secara manual dirasa belum efektif dan efisien. Mulai 

dari prosedur penyebaran angket atau blanko kuesioner, pengisian yang 

memakan waktu dan harus dilakukan di tempat atau ruangan khusus dan 

tidak bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun hingga pengolahan data 

hasil survei dirasa kurang maksimal. 

 

4.2.2 Analisis Sistem yang diusulkan 

Setelah melakukan analisis sistem yang berjalan pada sistem lama, 

maka selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan sistem yang akan 

dibangun. Prosedur baru yang diusulkan bertujuan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan sistem pengelolaan survei yang berjalan saat ini, yaitu 

merubah proses pengisian dan pengolahan survei yang masih manual 

menjadi sistem yang terkomputerisasi sehingga dapat memudahkan dalam 

pembuatan laporan. Berdasarkan perubahan sistem pengelolaan survei 

yang terjadi ini dan kebutuhan-kebutuhan sistem yang baru telah 

ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perancangan 

sistem usulan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem yang lama dengan 

memberi gambaran baru serta pandangan yang jelas menurut proses 

perancangan sistem dari awal sampai akhir.  
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4.3 Perancangan Database Aplikasi Survei Online Berbasis Website 

Survei online adalah metode penelitian dimana responden menjawab 

kuesioner melalui email atau di situs web. Survei online biasanya dibuat dalam 

bentuk form di situs Web, dilengkapi dengan database untuk menyimpan 

jawaban dan perangkat lunak statistik untuk memberikan analisis.  

Database adalah struktur penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses 

dan memproses data yang disimpan dalam sebuah database komputer, diperlukan 

sistem manajemen database seperti MYSQL server. MySQL merupakan software 

RDBMS (server database) yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, 

dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak 

user (multi-user) dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau 

berbarengan (multi-threaded). Pada perancangan database ini menjelaskan nama 

tabel, fungsi tabel, dan primary key, Adapun spesifikasi data yang digunakan 

dalam Aplikasi yang akan dibangun adalah sebagai berikut : 

1. Tabel User  

Berisi data user yang mendapatkan izin akses MySQL, asal koneksi dan 

izin akses kepada user. Berikut spesifikasi data yang digunakan : 

a. id_user     : berfungsi sebagai (PRIMARY KEY) 

b. username  : berfungsi sebagai tanda pengenal untuk masuk  

c. password  : berfungsi sebagai sandi untuk masuk 

Gambar 4.1 Tabel User. 
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2. Tabel Survei  

Berisi data responden yang melakukan survei. Berikut spesifikasi data 

yang digunakan : 

a. id_survei  : sebagai (PRIMARY KEY) dan nomor urut  

b. tanggal  : berisi tanggal kapan dilakukan survei 

c. jam  : berisi waktu dilakukannya survei 

d. nama         : sebagai indentitas responden 

e. usia  : sebagai  

f. upt  : nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau tempat 

melakukan 

   survei 

g. jk              : jenis kelamin responden 

h. pendidikan : jenjang pendidikan responden 

i. pekerjaan  : jenis pekerjaan responden 

j. layanan  : jenis layanan yang diterima responden  

 

Gambar 4.2 Tabel Survei. 

3. Tabel Pertanyaan  

Berisi data hasil survei yang dilakukan oleh reponden. Berikut spesifikasi 

data yang digunakan : 

a. id_pertanyaan : sebagai (PRIMARY KEY) dan nomor urut 

b. u1   : berisi jawaban dari pertanyaan 1 
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c. u2   : berisi jawaban dari pertanyaan 2 

d. u3   : berisi jawaban dari pertanyaan 3 

e. u4   : berisi jawaban dari pertanyaan 4 

f. u5   : berisi jawaban dari pertanyaan 5 

g. u6   : berisi jawaban dari pertanyaan 6 

h. u7   : berisi jawaban dari pertanyaan 7 

i. u8   : berisi jawaban dari pertanyaan 8 

j. u9   : berisi jawaban dari pertanyaan 9 

 

Gambar 4.3 Tabel Pertanyaan. 

 

4.4 Perancangan FrontEnd dan BackEnd Aplikasi Survei Online Berbasis 

Website 

Berikut merupakan proses Perancangan Aplikasi Survei Online Berbasis 

Website : 

4.4.1 Perancangan FrontEnd Aplikasi Survei Online Berbasis 

Website 

FrontEnd atau bagian antar muka (Interface) merupakan bagian 

pertama yang dilihat dan dinilai pengujung suatu website. Antarmuka  

(Interface) dapat menerima informasi dari pengguna (user) dan 

memberikan  informasi kepada pengguna (user) untuk membantu 

mengarahkan alur  penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. 
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Oleh karena itu antar muka website harus dirancang berdasarkan konsep 

tertentu dan dapat mudah dikostumisasi.  

Desain awal website hanya berdasarkan hasil coretan penulis untuk 

selanjutnya desain tersebut akan dirancang melalui proses coding baik itu 

HTML, Framwork Bootstrap, CSS, JavaScript serta PHP. Berikut tahapan 

perancangan FronEnd website : 

1. Homepage 

Homepage atau halaman utama merupakan halaman index atau 

yang pertama kali ditampilkan ketika domain dari website itu 

dipanggil. Pada halaman ini juga terdapat beberapa section seperti 

Home, Survei dan Login. 

 

Gambar 4.4 Homepage website. 

2. Form Data Diri 

Pada tampilan ini terdapat form yang berfungsi sebagai bagian 

input data. Data yang diinputkan merupakan data diri responden 

ketika melakukan proses survei dan pengisian kuesioner yang 

terdiri dari :  

1. Tanggal Survei; 

2. Jam Survei; 

3. Nama Lengkap; 
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4. Usia; 

5. Unit Pelayanan; 

6. Jenis Kelamin; 

7. Pendidikan; 

8. Pekerjaan; dan 

9. Layanan. 

 

Gambar 4.5 From Data Diri Website. 

3. Form Pertanyaan 

Form ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah 

tersedia berkaitan dengan pelayanan yang ada di dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis.  
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Gambar 4.6 From Pertanyaan Website. 

 

 

4.4.2 Perancangan BackEnd Aplikasi Survei Online Berbasis 

Website 

Backend sendiri memiliki fungsi yang tak kalah penting dari 

sebuah website. Dimana backend berfungsi sebagai pengelola sebuah 

website, mulai dari logika, server dan database. Dalam hal ini perancangan 

backend dimulai dengan membuat tamplate atau form - form yang 

dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut tahapan 

perancangan Backend website : 

1. Form Login 

Form Login merupakan pintu masuk bagi pengguna untuk 

mengakses sistem komputer. Login dimaksudkan untuk mengatur 

proses identifikasi. Proses Login minimal terdiri dari 

username/akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak 

akses. Form ini digunakan untuk membatasi hak akses bagi user 

untuk melihat dan berinteraksi dengan data. Hanya user yang sudah 

terdaftar yang bisa mengakses data-data rahasia. 
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Gambar 4.7 From Login Website. 

 

 

 

2. Tampilan Home 

Pada tampilan home berikut digunakan untuk menampilkan 

data hasil survei seperti data diri dan jawaban responden yang akan 

ditampung dalam table. 
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Gambar 4.8 Tampilan Home back-end Website. 

3. Hapus dan Export to excel 

Pada tampilan utama dilengkapi dengan fitur hapus dimana 

digunakan untuk menghapus data jika terdapat kesalahan atau data 

yang double. Kemudian menu export yang berfungsi menyimpan 

atau mengeskpor konten yang terdapat pada tabel ke excel. 

 

Gambar 4.9 Tampilan export to excel Website. 
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4. Hasil Export tabel 

a. Hasil Export tabel data dari 

 

Gambar 4.10 Tampilan Hasil Export tabel data diri 

 

b. Hasil Export tabel jawaban kuesioner responden  

 

Gambar 4.11 Tampilan Hasil Export tabel jawaban kuesioner reponden 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Kerja Praktek 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yaitu 

sistem survei yang berjalan saat ini pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis masih manual, yaitu menggunakan 

media kertas. Perancangan Aplikasi survei online ini dimaksud agar dapat 

membantu dalam penyebaran form survei secara online serta mengolah hasil 

survei dengan efektif dan efisien. 

Melalui kegiatan Kerja Praktek selain dapat menambah ilmu 

pengetahuan juga dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah 

dipelajari selama proses perkuliatan. Selain itu melalui pelaksanaan Kerja 

Praktek ini, penulis mendapat banyak pengalaman dan ilmu baru mengenai 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis adalah 

sebagai berikut : 

1. Agar Aplikasi Survei Online Berbasis Website yang dibuat dapat di 

terapkan dan dikembangkan lebih lanjut karena dalam proses 

pengisiannya lebih efektif karena masyarakat tidak perlu datang ke 

tempat tertentu. Dan admin tidak perlu repot dalam proses 

pengelolaan data.  

2. Pada Aplikasi kuesioner ini masih banyak kekurangan seperti belum 

terdapat menu sortir data sehingga data tidak dapat dipilah secara 

terperinci. Untuk itu perlu pengembangan lebih lanjut agar dalam 

proses pengolahan data menjadi lebih mudah dan spesifik. 
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3. Jika terdapat kekurangan pada Aplikasi yang diusulkan, hendaknya 

dicatat oleh user atau pihak manajemen. Hal ini ditujukan untuk 

perbaikan Aplikasi agar menjadi lebih sempurna. 
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