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1. Bapak Johny Custer, S.T., M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 
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3. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom selaku ketua program studi D-III Teknik 
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4. Bapak Supria, M.Kom selaku Dosen Pembimbing di Politeknik Negeri 
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5. Bapak Nurul Fahmi, M.Kom selaku ketua pelaksanaan kegiatan kerja praktek. 
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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untuk di masa yang akan datang terutama didalam dunia kerja dengan lingkup yang 

lebih luas. 

Akhir kata penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rekan-

rekan mahasiswa/mahasiswi dan pembaca sekaligus demi menambah pengetahuan dan 

penyempurnaan laporan selanjutnya. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan 

penulisan Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis harapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada awal tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Yayasan Gema 

Bahari mendirikan perguruan tinggi dengan nama Politeknik Perkapalan Bengkalis, 

yang mempunyai 3 (tiga) program studi, yaitu: Teknik Listrik Kapal, Teknik Bangunan 

Kapal, dan Teknik Permesinan Kapal. Dalam perjalanannya, Politeknik Perkapalan 

Bengkalis berubah nama menjadi Politeknik Bengkalis dan berada di bawah Yayasan 

Bangun Insani (YBI) Bengkalis, dengan 5 (lima) program studi yaitu: Teknik 

Perkapalan,Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Administrasi Bisnis. Pada 

bulan Juli 2001, Politeknik Bengkalis menerima mahasiswa baru angkatan pertama.  

 

Tahun 2006, Politeknik Bengkalis menambah 2 (dua) program studi baru, yaitu 

Bahasa Inggris Bisnis dan Teknik Informatika. Pada awal 2008 Politeknik Bengkalis 

meminta dukungan kepada YBI Bengkalis,Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengusulkan peningkatan status 

dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan TinggiNegeri (PTN). Tahun 

2009, Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis mengusulkan peningkatan status dari PTS menjadi PTN kepada Kementerian 

PendidikanNasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pada tanggal 9 

Februari 2011  Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis presentasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi guna melengkapi kelayakan penegerian Politeknik Bengkalis.  

 

Pada tanggal 29 Juli 2011, Politeknik Bengkalis resmi menjadi PTN dengan nama 

Politeknik Negeri Bengkalis melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) No. 28 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja 

Politeknik Negeri Bengkalis. Pada tanggal Desember 2011, Politeknik Negeri Bengkalis 
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diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 

2013 Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi baru yaitu D4 (Teknik Mesin 

produksi dan Perawatan dan Teknik listrik) dan  3 prodi D2 (Teknik Pengelasan, Teknik 

Sistem Pembangkit Tenaga Listrik dan Komputer Akutansi) yang merupakan Program 

Studi Diluar Domisili (PDD). Pada tahun 2014 dan 2015, Politeknik Negeri Bengkalis 

menambah 2 prodi baru yaitu D4(Teknik Perancangan Jalan & Jembatan) dan D3 ( 

Nautika, Teknika & Ketatalaksanaan dan Pelabuhan Niaga) Pada tahun 2016 Politeknik 

Negeri Bengkalis menambah beberapa prodi yaitu D4 ( rekayasa Perangkat Lunak, 

Administrasi Bisnis Internasional dan Akuntansi Keuangan Public). 

 

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

mahasiswa. Pada saat ini kelancaran arus informasi antara dunia industri dengan 

pendidikan dirasakan penting, agar tercipta suatu keselarasan antara keduanya. Oleh 

karena itu, Praktek Kerja Lapangan merupakan wadah yang baik bagi mahasiswa untuk 

berinteraksi secara lansung dengan dunia industry. 

Kerja Praktek merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kerja 

Praktek (KP) merupakan syarat penting dalam kurikulum setiap jurusan di Politeknik 

Negeri Bengkalis dan mahasiswa diwajibkan untuk dapat mengikuti Kerja Praktek. 

Melalui kerja praktek ini, mahasiswa dapat mempraktekan dari apa yang telah mereka 

dapatkan dibangku perkuliahan dengan terlibat langsung ke lapangan, belajar 

bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Selain itu, mahasiswa berkesempatan 

untuk menambah pengetahuan, pengalaman kerja dan mengembangkan cara berpikir, 

memberikan ide-ide yang kreatif dan berguna. Pengalaman kerja praktek mahasiswa di 

berbagai perusahaan atau instansi akan sangat berguna bagi mahasiswa untuk 

menambah kecakapan profesional, personal dan sosial mahasiswa. 

Sebagai sumber daya manusia kita dituntut untuk mempunyai keahlian, 

pengalaman dan kepekaan dalam mengatasi dan menghadapi berbagai permasalahan 

dan tantangan yang terjadi di dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut maka kerja praktek 

sangat membantu penulis dalam mengenal dan sebagai gambaran supaya penulis tidak 
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asing lagi ketika memasuki dunia kerja. Selain itu dalam kerja praktek ini penulis diberi 

kesempatan untuk mengimplementasikan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibangku 

kuliah dan juga penulis mendapatkan pengetahuan baru yang sangat berguna bagi 

penulis. 

Kerja Praktek adalah penempatan seseorang pada suatu lingkungan pekerjaan 

yang sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan, etika pekerjaan, disiplin dan 

tanggung jawab yang merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang ada hubungannya dengan latar 

belakang seseorang yang melaksanakan Kerja Praktek tersebut.   

Dalam rangka melaksanakan kerja praktek ini, penulis memilih Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tempat tujuan 

melaksanakan kerja pratek, tepatnya pada bidang teknisi IT. Dimana teknisi IT adalah 

bidang layanan berbasis IT jasa pelayanan installasi infrastruktur hardware, software. 

Latar Belakang didapat dari Buku Panduan Kerja Praktek Mahasiswa dan dari 

contoh laporan KP Mahasiswa terdahulu Politeknik Negeri Bengkalis .  

1.2.    Tujuan dan Manfaat    

1.2.1 Tujuan 

           Adapun tujuan Kerja Praktek adalah: 

1. Memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa 

sebagai bekal untuk kemudian hari. 

2. Untuk menambah pengetahuan,keterampilan, dan pemahaman yang tidak 

didapat langsung dalam perkuliahan. 

3. Memperoleh pengalaman, pengamatan dan pengenalan visual secara 

langsung mengenai kondisi yang ada di lapangan. 

4. Sebagai sarana pelatihan dalam penyusunan laporan untuk suatu 

penugasan. 

5. Membina kerjasama yang baik antara kampus yang bersangkutan sebagai 

lembaga pendidikan dengan instansi atau perusahaan yang terkait. 
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6. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa untuk melihat secara nyata 

lingkungan pekerjaan dan kaitannya dengan teori dan praktek yang telah 

dilakukan di perkuliahan. 

7. Kemampuan untuk bersosialisasi atau beradaptasi dengan situasi kerja 

yang sebenarnya. 

8. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek 

pada Program Diploma III Program Studi Teknik Informatika. 

1.2.2   Manfaat 

         Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah : 

 Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai persyaratan untuk menentukan kelulusan dibangku kuliah. 

2. Sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu yang tidak 

dapat diluar tetapi didapatkan di tempat kerja praktek  

3. untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia kerja. 

4. Sebagai jalan bagi mahasiswa untuk mengenal dan   mengetahui dunia 

kerja yang nyata, apabila tiba saatnya  bekerja akan lebih mudah untuk 

menyesuaikan diri dilapangan kerja. 

5. Memperoleh pengetahuan yang berguna dalam mempersiapkan diri 

untuk terjun ke masyarakat kelak, setelah mahasiswa menyelesaikan 

studinya. 

 

 Bagi Perguruan Tinggi 

 Sarana untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Kualitas 

perguruan tinggi dinilai dari kualitas lulusan yang dihasilkan dari 

perguruan tinggi tersebut, yaitu: 

1. Sebagai syarat bagi mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. 

2. Sarana untuk menjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan Dinas 

komunikasi informatika Dan Statistik (Diskominfotik). 
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 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. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  INSTANSI 

 

2.1. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kab Bengkalis 

  Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 

merupakan salah satu urusan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota, untuk 

penyederhanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimanatkan 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) di Bidang Penanaman Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya. 

Maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis daerah. Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMP2T) sebagai Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal 

(PDKPM). 

Berdasarkan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dinyatakan bahwa : 

1. Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

2. Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.  

3. Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan 

pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. 
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Kemudian diperjelas melalui Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit 

pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas daerah 

kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman 

modal. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 , maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan perubahan 

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BPMP2T) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Satu 

Pintu yang diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor ... Tahun 

2016 tentang ... dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur 

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 

Kabupaten Bengkalis.  

Disamping itu, Bupati juga telah melimpahkan kewenangan melalui Peraturan Bupati 

Nomor ... Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanangan Naskah 

Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.  

2.2. Visi dan Misi 

2.2.1. Visi 

  Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan terbaik serta 

peningkatan investasi tahun 2021 

2.2.2. Misi 

 1. Meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, tujuan : 

terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.  



8 
 

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi berkualitas sarana dan 

prasarana yang memadai, tujuan : terwujudnya aparatur kinerja yang berkualitas 

dan sarana prasarana yang memadai. 

3. Meningkatkan  kerja sama dan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam 

rangka pelayanan perizinan dan non perizinan, serta investasi. 

4. Mempromosikan potensi dan peluang investasi melalui penyajian data dan 

informasi kabupaten bengkalis. 

 

 

2.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kab Bengkalis 

 

Tabel 1 Struktur Organisasi 
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2.4. Ruang Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kab Bengkalis 

   Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 

merupakan salah satu urusan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota, untuk 

penyederhanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimanatkan 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) di Bidang Penanaman Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya. 

Maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis daerah. Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMP2T) sebagai Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal 

(PDKPM). 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1. Bidang Kerja  

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan, bidang pekerjaan yang dipraktikkan 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) : 

3.1.1. Mencetak/Mengeprint SOP 

 Mencetak Sop penyusunan dan pengolahan data survey indeks kepuasan 

masyarakat, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan 

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para 

pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, 

kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan 

flowchart di bagian akhir. 

 

 
 

Gambar 1 Sop penyusunan dan pengolahan data survey 

( sumber : Data Olahan ) 

3.1.2. Membuat PPT 

Powerpoint yang berisi tentang penjelasan tentang dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu akan di presentasikan oleh pegawai instansi. Penanaman 

Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 merupakan salah satu 



11 
 

urusan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota, untuk penyederhanaan dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik sebagaimana dimanatkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal serta 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

Gambar 2 PPT 

(Sumber : Data Olahan) 

 

3.1.3. Membuat cover SOP 

Cover digunakan untuk sampul pada SOP yng sudah selesai di cetak, 

pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai 

aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. 

SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, 

menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, 

serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam 

perusahaan. 
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Gambar 3 Cover SOP 

( Sumber : Data olahan ) 

 

 

3.1.4. Perancangan Sistem Informasi Cuti Pegawai 

 

Mockup merupakan media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah 

konsep desain. Selanjutnya diberikan efek visual sehingga hasil gambar terlihat 

menyerupai wujud yang sebenarnya. Mockup akan memberikan gambaran desain 

sebelum diaplikasikan menjadi benda nyata sehingga memudahkan pekerjaan desainer. 

Merancang sstem informasi cuti pegawai, Rancangan sistem informasi cuti pegawai 

menggunakan aplikasi mockup.  

 

 

Gambar 4 Rancangan 

(Sumber : Google.com ) 

3.2. Target yang Diharapkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bengkalis, yang 

terhitung selama 8 minggu terdapat beberapa target yang ingin dicapai, 

diantaranya: 
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1. Memahami dunia kerja di bidang IT. 

2. Dapat memanfaatkan pengetahuan dan skill di bidang IT sebagai peluang 

kerja. 

3. Bisa membuat website terutama website yang berisi informasi 

3.3. Perangkat Lunak / Keras yang Digunakan  

3.3.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang 

diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, 

dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata 

lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Adapun perangkat lunak yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox merupakan peramban web lintas platform bebas dan 

sumber terbuka yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan 

sukarelawan. Mozilla Firefox adalah sebuah aplikasi untuk browsing yang 

sangat populer, dibuat oleh mozilla corporation, firefox  adalah satu web 

browser open source yang dibangun dengan Gecko layout engine. Tak hanya 

handal firefox juga didukung oleh sejumlah Add-ons yang dapat diinstall 

terpisah yang memungkinkan pengguna melakukan sesuai dengan kegunaan 

Add-ons tersebut.   

 

Gambar 5 Mozilla Firefox 

(Sumber : Google.com) 
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2. Chrome 

Chrome adalah sebuah peramban web yang dikembangkan oleh google 

dengan menggunkan mesin rendering webkit. Proyek sumber terbukanya 

sendiri dinamakan Chromium. 

 

Gambar 6 Chrome 

(Sumber : Google.com) 

3. Wi-fi 

Wi-fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik 

untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui 

sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.  

 

Gambar 7 Wi-fi 

(Sumber : Google.com) 
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4. 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. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft 

Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. 

 

Gambar 8 Office 

( Sumber : Google.com ) 

3.3.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan 

data yang berada didalamnya atau yang beroperasi didalamnya, dan dibedakan 

dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat 

keras dalam menyelesaikan tugasnya. Adapun perangkat keras yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Laptop 
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Gambar 9 Laptop 

Sumber : Google 

 

Laptop atau sering disebut komputer mini digunakan sebagai perangkat untuk 

melakukan penginputan data atau pembuatan data penting.
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3.4. Kendala-Kendala yang Dihadapi Selama Kerja Praktek 

Selama pelaksanaan magang, penulis mendapatkan kendala-kendala yang 

ditemui selama melaksanakan magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kab Bengkalis : 

1. Pada hari pertama pelaksanaan magang, penulis agak kesulitan dalam 

beradaptasi dengan lingkungan kerja. Itu dikarenakan penulis baru 

pertama kali terjun didunia kerja yang sebenarnya. 

2. Adanya rasa tidak percaya diri kepada pegawai untuk meminta pekerjaan 

dan menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti dalam bekerja karena 

masih belum mengenal pegawai-pegawai yang bekerja ditempat penulis 

melaksanakan magang. 

3. Kurang pahamnya penulis dengan pekerjaan atau tugas yang diberikan 

kepada penulis sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan.  

 

3.5. Solusi Pemecahan Masalah 

Solusi dalam menyelesaikan masalah ini, penulis harus berinisiatif dalam 

menghadapi suatu masalah yang ada sewaktu praktik kerja sehingga masalah dapat 

terselesaikan dengan cepat, dengan cara mencari atau mengingat masalah serupa yang 

pernah terjadi dengan sifat dan aturan cara penyelesaiannya.  

Dan solusi dalam penanganan masalah yang penulis hadapi tidak lain yaitu 

meminta petunjuk kepada pembimbing lapangan yang menanganinya, bagaimana 

supaya masalah yang ada dapat diselesaikan dengan benar. 
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BAB IV 

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI CUTI PEGAWAI 

4.1. Prosedur Penentuan 

Prosedur dalam pembuatan website ini diawali dengan melakukan atau 

mempelajari konsep-konsep mengenai kantor di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana data yang dibutuhkan berupa data pegawai dan 

lain-lain mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Cuti Pegawai ini. Adapun Bahasa 

pemrograman yang digunakan sebagai berikut : 

 

4.1.1 PHP 

PHP atau Hypertext Preprocessor pertama kali diperkenalkan oleh Rasmus 

Lerdorf pada tahun 1995 untuk keperluan dinamisasi Website pribadinya. PHP juga 

memenuhi kebutuhan akan bahasa scripting server side yang sederhana, kuat, dan 

memiliki konektivitas dengan beragam database server 

4.1.2 MYSQL 

MySQL merupakan database server yang berhubungan erat dengan PHP. 

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasi yang bersifat terbuka atau open 

soure. Sistem manajemen basis data ini adalah hasil pemikiran dari Michael “Monty” 

Windenius, David Axmark, dan Allan Larson pada tahun 1995. Tujuan awal 

ditulisnya program MySQL adalah untuk mengembangkan aplikasi web. MySQL  

menggunakan bahasa standar SQL (structure query Language) sebagai bahasa 

interaktif dalam mengelola data. Perintah SQL sering juga disebut Query. 

MySQL menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan database server 

lain. Berikut ini adalah beberapa keunggulan MySQL : 

1. Mampu menangani jutaan user dalam waktu yang bersamaan. 

2.   Mampu menampung lebih dari 50.000.000 record. 

3. Sangat cepat mengeksekusi perintah. 
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4. Memiliki user privilege system yang mudah dan efisien. 

4.1.3 CSS 

Merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets. Yaitu sebuah rangkaian 

instruksi yang dapat menentukan bagaimana suatu text itu dapat tertampil di 

halaman web. Perancangan desain text ini bisa dilakukan dengan mengartikan fonts 

(huruf) ,margins (ukuran), colors (warna), latar belakang (background), ukuran font 

(font sizes) dan lain sebagainya. Elemen-elemen contohnya colors (warna) , fonts 

(huruf), sizes (ukuran) trus spacing (jarak) dapat disebut juga dengan “styles”. 

4.2. Struktur Rancang Bangun Sistem Informasi Cuti Pegawai  

1. Halaman Login 

Pada menu awal yaitu login untuk masuk ke sistem informasi cuti 

pegawai 

2. Halaman Administrator 

Pada  menu ini terdapat tampilan home admin.. 

3. Halaman Registrasi Cuti Pegawai 

Pada menu ini terdapat registrasi cuti pegawai. 

4. Tampilan Menu History Cuti Pegawai 

Pada menu ini menampilkan history cuti dari pegawai. 

5. Cetak surat cuti 

Pada menu ini dapat mencetak surat laporan cuti. 

4.3  Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan untuk dapat menjelaskan masalah keseluruhan dari sistem 

yang akan dibangun, berikut adalah perancangan sistem dari Rancang Bangun Sistem 

Informasi Cuti Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

4.3.1 Analisa sistem yang sedang berjalan 

Menurut hasil analisa sistem yang sedang berjalan dapat dilihat di 

gambar 4.1  
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Pegawai  1                     Melalui Whatsapp                         Pegawai 2 

                            Gambar 10 Sistem Berjalan 

  Dari gambar diatas analisa sistem yang sedang berjalan yaitu dimana 

pegawai jika ingin izin cuti menghubungi temen pegawai kantornya melalui whatsaap. 

4.3.2 Sistem yang akan di usulkan 

Menurut hasil analisa sistem yang akan disulkan dapat dilihat pada gambar 4.2 

                                 

Pegawai                      login                           Registrasi 

 

                                                          

                                       Logout                    Cetak surat cuti 

Gambar 11 Yang diusulkan 

Dari gambar di atas pegawai jika ingin cuti, pegawai login kemudian registrasi 

lalu mencetak surat laporan cuti dan setelah di cetak pegawai logout dari website 

tersebut. 
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4.3.3 Use Case Diagram 

Perancangan sistem informasi cuti pegawai akan di buat dengan use case 

diagram, dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Use Case Diagram 

 

Deskripsi use case : 

1. Nama use case   : Membuka website 

Aktor   : User/pegawai 

Tujuan use case  : Membuka website dengan mengklik halaman 

website 

No Actor Action System Action 

1.  Membuka Website Menampilkan tampilan awal pada 

website 

 

2. Nama use case   : Login 

Aktor   : User/pegawai 

Tujuan use case  : User melakukan login 

No Actor Action System Action 

1.  Login Menampilkan tampilan Login 

 

Membuka website

Login  

Registrasi cuti 

Cetak laporan cuti

logout

User/pegawai 
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3. Nama use case   : registrasi cuti 

Aktor   : User/pegawai 

Tujuan use case  : User melakukan registrasi cuti 

No Actor Action System Action 

1.  User melakukan registrasi 

cuti 

Menampilkan form registrasi 

 

4. Nama use case   : cetak laporan cuti 

Aktor   : User/pegawai 

Tujuan use case  : Melakukan cetak laporan 

No Actor Action System Action 

1.  Cetak laporan menampilkan form cetak laporan 

surat cuti 

 

5. Nama use case   : logout 

Aktor   : user / pegawai 

Tujuan use case  : menutup website 

No Actor Action System Action 

1.  Logout User atau pegawai dpat logout 

pada website 

 

4.3 Rancangan Database 

 Perancangan Database digunakan untuk memenuhi informasi yang berisikan 

kebutuhan-kebutuhan  user  secara  khusus  dan  aplikasi-aplikasinya. 

1. Pembuatan Tabel 

Setelah database dibuat maka selanjutnya dilakukan pembuatan 

tabel-tabel yang berguna menampung data-data informasi dari database 

tersebut. 
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Tabel 3 Admin 

 

 

 
 

Tabel 4 Cuti 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 login 
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Tabel 6 Pegawai 

 

2. Relasi antar tabel 

Proses   yang   dimaksudkan   adalah   proses   hubungan   antara   file   yang 

mempunyai file kunci yang sama sehingga file-file tersebut menjadi satu kesatuan 

yang dihubungkan oleh field kunci tersebut. Pada proses ini elemen dapat   

dikelompokan   menjadi   file   database   berdasarkan entitas dan hubungannya. 

 

 

Tabel 7 Relasi Database 

 

4.4  Implementasi Rancangan Antar Muka 

Implementasi  rancangan antar  muka pada Sistem Informasi Cuti Pegawai. 

berdasarkan rancangan antar muka sebagai berikut 
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1. Tampilan Halaman Login 

Pada halaman sistem ini kita akan ditampilkan pada halaman login terlebih dahulu. 

Dimana jika pegawai tersebut ingin cuti makan pegawai login pada website tersebut. 

 

Gambar 12 Halaman Login 

2. Tampilan Menu Home Administrator 

Pada menu ini terdapat tampilan home admin. Dimana jika pegawai sudah login, 

kemudian halaman selanjutnya yang akan muncul yaitu tampilan menu home 

administrator. 

 

Gambar 13 Menu Home Administrator 

 

3. Tampilan Menu Registrasi Cuti 

Pada menu ini terdapat registrasi cuti pegawai. Nantinya pegawai harus melakukan 

registrasi agar nama dan keterangannya tertera pada data cuti pegawai tersebut. 
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Gambar 14 Halaman Registrasi 

 

4. Tampilan Menu History Cuti Pegawai 

Pada tampilan ini terdapat data pegawai yang cuti, jika pegawai sudah melakukan 

registrasi cuti makan nama pegawai tersebut tertera pada form data cuti pegawai 

tersebut. 

 

Gambar 15 Halaman Data Cuti Pegawai 

 

5. Tampilan Menu Cetak Laporan Cuti 

Pada menu terdapat menu cetak laporan surat cuti pegawai, dimana nanti jika 

pegawai tersebut dapat mencetak surat cuti nya dan meminta tanda tangan kepada 

atasan. 
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Gambar 16 Halaman Cetak Laporan 

 

 

6. Tampilan Logout 

Pada menu jika sudah selesai mencetak laporan cuti, maka dapat langsung logout. 

 
 

Gambar 17 Halaman Logout 
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4.5    Alasan Pemilihan Judul 

1. Sesuai dengan kemampuan dan penerapan penulis selama belajar di kampus. 

2. Di kantor pegawai jika izin atau cuti masih manual atau konfirmasi via 

Whatsap. 

3. Penulis juga membuat ini karna yang dibutuhkan oleh Kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kegiatan kerja praktek (KP) bermanfaat bagi penulis (mahasiswa), dengan adanya 

kegiatan ini sangat menguntungkan sehingga penulis mendapatkan pelajaran baru dan 

mendapat pengalaman kerja di dunia yang sebenarnya yang pasti sangat bermanfaat 

untuk menunjang karir kedepannya. Manfaat yang di dapat selama kerja praktek sangat 

membawa perubahan pada kepada penulis yaitu bertambahnya wawasan yang lebih 

tinggi dan lebih meluas, mulai dari penggunakan software atau aplikasi yang belum 

pernah sama sekali di ketahui sebelumnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. Kerja praktek juga merupakan sarana bagi penulis, dimana penulis 

berada dan berinteraksi langsung dalam perusahaan dan menjalin kerja sama yang baik 

dengan para pegawai serta menemukan banyak hal-hal baru yang berbeda dengan teori 

yang tidak ditemukan di perkuliahan untuk di pelajari dan dijadikan sebagai suatu 

pembelajaran bagi penulis untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia 

kerja sebenarnya. 

5.2. Saran 

 Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek dan tugas 

yang diberikan adalah, sebaiknya perusahaan membuat daftar pekerjaan yang bisa 

dilakukan oleh mahasiswa ataupun pelajar yang magang di perusahaan tersebut. 

Sehingga mahasiswa ataupun pelajar tidak hanya mengerjakan satu tugas saja atau  

menunggu  perintah dari staff atau  karyawan  saat  pelaksanaan  kerja praktek. Dan 

Politeknik Negeri Bengkalis seharusnya juga meminta daftar pekerjaan untuk setiap 

perusahaan dari setiap mahasiswa yang mengajukan tempat kerja praktek. Sehingga 

tempat tersebut bisa direkomendasikan untuk angkatan selanjutnya. 
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