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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek merupakan suatu kegiatan yang meliputi pemahaman 

teori/konsep ilmu pengetahuan yang di Aplikasikan dalam pekerjaan sesuai 

profesi bidang studi. KP dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 

oleh setiap mahasiswa sehingga dapat menambah wacana, pengetahuan, skill 

mahasiswa dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori yang di peroleh di kursi kuliah. (Panduan Kerja Praktek 

Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis-Riau 2017 ). 

  Kerja Praktek(KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang di 

tempuh Perguruan Tinggi baik untuk tingkat Sarjana maupun Diploma. Dalam 

perkuliahan telah di ajarkan  teori-teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang 

industri tertentu. Namun, untuk memperbanyak pengalaman kerja secara 

langsung, Kerja Praktek merupakan langkah yang tepat untuk di    tempuh 

mahasiswa. Dalam pelaksanaan KP mahasiswa juga mendapatkan ilmu di luar 

teori yang didapatkan di perkuliahan.  

Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek pada 

suatu industri baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai perusahaan dan 

instansi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Kerja 

Praktek. Salah satunya di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Oleh sebab 

itu penulis memutuskan untuk melaksanakan KP di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, melalui Laporan Kerja Praktek (LKP) 

ini penulis hendak menjelaskan kegiatan kerja praktek selama dua bulan di Badan 

Pusat Statistik Kab. Bengkalis. Adapun Judul dari laporan ini yaitu:  “Rancangan 

Dashboard Absensi Pegawai Badan Pusat Statistik Kab. Bengkalis”. 
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1.2.    Tujuan dan Manfaat    

1.2.1. Tujuan 

Adapun tujuan Kerja Praktek adalah: 

1. Menguji kemampuan teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program 

studi yang telah dipelajari di kursi perkuliahan. 

2. Memberikan pengalaman praktis sesuai pengetahuan dan keterampilan. 

3. Memperoleh wawasan baru dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

4. Membandingkan ilmu yang diperoleh saat kuliah dengan yang ada di 

lapangan. 

5. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek 

pada Diploma III Program Studi Teknik Informatika. 

1.2.2. Manfaat 

   Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

1. Memenuhi persyaratan kelulusan perkuliahan. 

2. Menembah pengetahuan dan wawasan tentang dunia pekerjaan. 

3. Menerapkan ilmu pengetahuan teori/konsep yang di peroleh saat 

perkuliahan dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

4. Memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan program studinya. 

5. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. 

6. Memahami cara penginputan data penduduk dalam website resmi 

dpdigital.bps.gi.id. 

7. Memahami dan menganalisa perancangan buku tamu di Badan 

Pusat Statistik Bengkalis. 

 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi. 

2. Syarat bagi mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. 



3 
 

3. Sarana untuk menjalin kerja sama antara perguruan tinggi dengan 

organisasi/perusahaan. 

3. Bagi Instansi 

1. Sebagai bahan masukan bagi kantor dari setiap laporan yang dibuat 

oleh mahasiswa. 

2. Sebagai jalan untuk menjalin kerja sama antara kantor dengan 

perguruan tinggi tempat mahasiswa berasal. 

3. Sebagai masukan bagi kantor dinas untuk meningkatkan kualitas 

dari kantor tersebut. 

4. Sebagai bentuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial kantor 

dalam bidang pendidikan. 

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksana 

Waktu dilaksanakan kegiatan kerja praktek dimulai dari tanggal 02 

September 2020 sampai 31 Desember 2020. Tempat dilaksanakan kegiatan kerja 

praktek Di Badan Pusat Statisktik Kab Bengkalis  Jl. Antara no. 439 Bengkalis.  
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