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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan institusi pendidikan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi profesional yang memiliki spesialis 

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan-jurusan 

teknis yang berbeda jenis. Politeknik juga dapat merujuk pada sekolah 

pendidikan menengah yang berfokus pada pelatihan vokasional. 

Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi vokasional 

mahasiswa diarahkan untuk menguasai keterampilan dalam bidang yang 

diambil, sehingga mampu memahami, menjelaskan dan merumuskan cara 

penyelesaikan masalah yang ada didalam kawasan keahliannya. Tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai adalah membekali para mahasiswa dengan 

kemampuan agar mempunyai daya saing tinggi didunia kerja. Tentunya hal 

tersebut harus dicapai dengan unsur penguasaan teori dan praktek. Salah satu 

cara agar mahasiswa dapat mewujudkan hal tersebut maka diadakanlah Kerja 

Praktek (KP). 

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib ditempuh di sebuah 

perguruan tinggi baik tingkat sarjana maupun diploma. Melalui Kerja Praktek 

(KP), mahasiswa di tuntut untuk dapat mengerti dan memahami pekerjaan di 

lapangan dan juga harus memiliki keterampilan serta kemampuan dalam 

menerapkan pengetahuan yang di pelajari dari perguruan tinggi. Kerja Praktek 

yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan yaitu pada Pengadilan Agama 

Bengkalis. 

Teknologi informasi merupakan sarana informasi yang sangat penting bagi 

suatu instansi dalam skala kecil, sedang ataupun besar, sehingga informasi 

yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan/kegiatan 

serta tujuannya dapat tercapai secara optimal dan maksimal. Hal ini perlu 
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dilakukan sistem komputerisasi demi mencapai dan mempermudah dalam 

pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data – data instansi tersebut. 

Sehingga dalam penyajian informasi data dapat dilakukan secara lengkap, 

cepat, efisien dan akurat (Saputri dan Mulyono, 2019). 

Pada bidang ini, penulis menemukan masalah yang didapatkan yaitu pada 

pencarian buku diperpustakaan Pengadilan Agama Bengkalis masih 

menggunakan cara manual, yaitu pegawai mencari buku dari rak satu ke rak 

satunya, sehingga hal ini membuat banyak memakan waktu. 

Oleh karena itu diperlukan Aplikasi Pencarian Buku di Perpustakaan, di 

mana website ini akan menampilkan buku yang akan dicari. Sistem ini 

dibangun untuk mempermudah pegawai dalam mencari buku yang berada di 

perpustakaan Pengadilan Agama Bengkalis. Cara ini digunakan agar data-data 

buku bisa diakses sesuai dengan keinginan dengan cara yang lebih mudah dan 

efisien tanpa menggunakan waktu yang lama. 

Pada pembangunan Aplikasi Pencarian Buku di Perpustakaan di 

Pengadilan Agama Bengkalis ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

untuk penyimpanan data menggunakan database MySQL, dan menggunakan 

Framework Laravel 8 selanjutnya untuk metode perancangan Aplikasi 

Pencarian Buku di Perpustakaan ini menggunakan metode turunan dari SDLC 

(Software Development Life Cycle) yaitu Waterfall. 

1.2. Ruang Lingkup 

Lingkup Kerja Praktek yang dilaksanakan yaitu dengan mengikuti kegiatan 

yang berhubungan dengan proses proyek interior dimulai dari tahap 

perencanaan, perancangan sampai pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek di 

Pengadilan Agama Bengkalis tersebut. Selama melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan proyek yang di awasi oleh pembimbing dari Pengadilan 

Agama Bengkalis tersebut. 

1.3. Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut : 

1. Agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai ilmu Rekayasa Perangkat Lunak 
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serta menambah wawasan kepada mahasiswa mengenai ilmu Rekayasa 

Perangkat Lunak. 

2. Agar memahami dan membiasakan diri untuk beradaptasi di lingkungan kerja. 

3. Agar mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru di lingkungan pekerjaan, 

sehingga menjadi bekal mendapatkan pekerjaan di dunia nyata. 

4. Melatih mahasiswa dalam menghadapi masalah yang terjadi pada tempat 

tersebut serta meningkatkan Soft Skill dan Hard Skill yang di miliki. 

Manfaat dari Kerja Praktek ini adalah : 

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa. 

2. Memudahkan pegawai dalam pencarian buku di perpustakaan Pengadilan 

Agama Bengkalis. 

1.4. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang dihasilkan adalah sebuah sistem berbasis website 

yang dapat membantu pegawai di Pengadilan Agama Bengkalis dalam mencari 

buku yang ada di perpustakaan tersebut. 

Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan terdapat dua aktor yaitu admin dan pengguna. Pada website ini 

menggunakan bahasa pemogramana PHP dan teknologi framework Laravel 8. 

Sistem ini dikelola oleh admin dari Pengadilan Agama Bengkalis. 

Pengoperasian sistem bisa untuk melakukan create update dan delete pada 

fungsi data buku, sedangkan pada fungsi search pengguna hanya bisa mencari 

judul buku.  

 


