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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP  

 Setiap mahasiswa pada universitas kejuruan, harus memiliki sifat yang siap 

dalam menghadapi dunia pekerjaan dan profesionalisme dalam bekerja sesuai 

dengan bidang yang diambil. Ilmu yang diberikan dan diperoleh di kampus pada 

dasarnya bersifat dasar dan statis yang secara umum masih kaku untuk di 

implementasikan langsung dalam dunia kerja. Setiap ilmu yang didapatkan di 

universitas belum tentu bisa diterapkan dalam dunia kerja, permasalahan mendasar 

seperti waktu yang terbatas mengakibatkan masih terbatasnya ilmu yang didapat. 

  Kerja praktek (KP) atau On Job Training (OJT) merupakan mata kuliah 

yang diharuskan diambil oleh mahasiswa prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan 

Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis pada semester 8 yang tujuannya 

untuk menerapkan ilmu yang didapat pada bangku kuliah secara langsung di 

lapangan. Pengertian lain menyebutkan bahwa KP merupakan cara untuk 

menerapkan ilmu yang didapat dan kegiatan latihan kerja, serta dapat memberikan 

ide dan gagasan terhadap tempat dilaksanakannya kerja praktek yang dilakukan 

oleh mahasiswa. Dalam kerja praktek ini, mahasiswa akan mendapatkan 

kesempatan untuk mempelajari, melihat apa saja yang ada dilapangan kerja dan 

kondisi-kondisi yang ada, mulai dari tahap awal yaitu perencanaan, pembangunan, 

hingga ke tahap akhir dari pengerjaan projek di tempat yang mau dituju dalam 

pelaksanaan kerja praktek. Agar mahasiswa dapat menggabungkan dan mengerti 

terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh di pendidikan kuliah yang tujuannya untuk 

menjadi sebuah ilmu yang bersifat satu kesatuan yang manfaatnya nanti sewaktu 

memasuki lapangan pekerjaan dikemudian hari. 

  Sejalan dengan hal itu, maka penulis melakukan kerja praktek di sebuah 

startup asal Bengkalis yaitu Soodu.id dibawah asuhan CV. Resam Solusi Tekno 

yang hal ini dilakukan dengan latar belakang bahwa startup ini merupakan sebuah 

inovasi terbaru di bidang IT yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan juga Soodu.id 
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ini dibawah asuhan dari CV. Resam Solusi Tekno, perusahaan yang bergerak 

dibidang IT Development dan hal tersebut juga memiliki bidang dan pekerjaan yang 

sesuai dengan program studi Rekayasa Perangkat Lunak dan mahasiswa magang 

dapat berkontribusi dalam memberikan ide dan gagasan baru, serta dapat ikut serta 

mengerjakan project yang ada. 

 Waktu kerja praktek yang berlangsung selama 4 bulan pada startup soodu.id 

ini pihak CV. Resam Solusi Tekno selaku perusahaan yang menaungi soodu.id 

mendapatkan permasalahan dari client yaitu salah satu sekolah dasar yang ada di 

Bengkalis. Pihak sekolah mempunyai permasalahan yaitu informasi-informasi yang 

ada di sekolah tersebut masih secara manual, dan untuk pendaftaran siswa baru juga 

masih dilakukan secara manual. Disisi lain Dinas Pendidikan sudah harus 

mengajurkan tiap sekolah untuk bisa membuka pendaftaran siswa baru secara 

online. Oleh karena itu pihak perusahaan ditunjuk untuk menyelesaikan permasalah 

tersebut. Dari permasalahan tersebut, penulis ikut berkontribusi dalam 

pengembangan sistem informasi sekolah bagi salah satu sekolah dasar yang ada di 

Bengkalis.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

  Pelaksanaan kerja praktek merupakan salah satu syarat kelulusan, dan 

dalam hal ini terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini sebagai 

berikut: 

1. Kerja praktek dilakukan berguna untuk mengenal dunia pekerjaan yang 

sesungguhnya dan menyesuaikan diri dalam menghadapi permasalahan. 

2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa kuliah 

kemudian diterapkan didunia pekerjaan. 

3. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana 

Terapan Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis.  

4. Membuat sistem yang membantu permasalahan yang dihadapi pihak 

perusahaan. 
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  Pelaksanaan kerja praktek ini mendapatkan beberapa manfaat untuk 

perusahaan ataupun untuk mahasiswa yaitu sebagai berikut: 

1. Mendapatkan perbandingan antara teori dan metode di perkuliahan dan 

kenyataan operasional di dunia kerja. 

2. Memberikan usulan dan solusi untuk menangani masalah yang yang terjadi 

di Soodu.id 

3. Meningkatkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

Pendidikan khususnya Program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak.  

4. Mendapat ilmu baru yang sesuai dengan dunia industri. 

5. Perusahaan dapat memberi tugas kepada mahasiswa sesuai dengan bidang 

keahlian mahasiswa tersebut, sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan 

oleh mahasiswa dan bermanfaat bagi perusahaan. 

 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek  

  Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan selama proses kerja praktek 

berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari 24 Januari 2022 sampai dengan 24 

Mei 2022 maka target luaran yang diharapkan setelah melaksanakan program kerja 

praktek pada tabel 1.1 Selain itu juga hasil dari kegiatan ini juga akan digunakan 

untuk menyusun laporan dari kerja praktek. 

Tabel 1. 1 Luaran Proyek Kerja Praktek 

No Kegiatan Target Luaran yang Diharapkan 

1 Social Media Management Mampu mengelola keperluan social media 

suatu perusahaan 

2 Desain Grafis Mampu menjadi product designer 

3 Programmer Mampu mengembangkan suatu program 
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