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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek adalah salah satu bentuk kegiatan pemahaman dan pengenalan 

kondisi di lapangan yang harus sedini mungkin untuk diketahui oleh semua 

mahasiswa. Selain itu Kerja Praktek dapat digunakan sebagai media komunikasi 

yang memungkinkan dilaksanakannya pertukaran informasi antara mahasiswa dan 

Lembaga perguruan tinggi serta industry maupun pemerintahan. 

Kerja Praktek merupakan salah satu program yang diperuntukkan bagi 

mahasiswa guna untuk mengetahui dan memperoleh pengalaman didunia kerja. 

Kerja Praktek ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa khususnya Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja praktek ini bertujuaan 

untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman untuk menghadapi dunia kerja 

secara nyata dan juga sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung 

dengan dunia industri. 

Mengingat dengan semakin majunya teknologi saat ini, banyak instansi atau 

perusahaan yang memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usahanya. Salah 

satunya perusahaan atau instansi yang memanfaatkan teknologi dalam membangun 

usahnya adalah CV. Zuliyan Trimulti Pacific. Zuliyan merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pengadaan software dan hardware yang bersekala kecil 

maupun besar yang bertempatan di wilayah Pekanbaru. Perusahaan ini didukung 

oleh tenaga professional yang handal di bidangnya dengan dukungan teknologi 

terkini di dunia Software dan Hardware. Dari latar belakang perusahaan tersebut 

sesuai dengan program studi penulis yakni D4 Rekayasa Perangkat Lunak serta 

memberikan komisi kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktek. 

Selama melakukan kerja praktik di perusahan CV. Zuliyan Trimulti Pacific 

dengan durasi waktu kurang lebih 4 bulan, pembimbing lapangan meberikan 

beberapa tugas untuk dikerjakan. Diantaranya  menganalisis perancangan database 
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dalam bentuk report, mendesain user interface, membuat dokumentasi power point, 

belajar framework frontend angular dan backend nestjs, instalasi framework, dan 

lain-lain. Perusahan juga memberikan kesempatan untuk mengerjakan suatu 

project. Dimana klien tersebut dari kantor notaris Restu Debrina, SH.Mkn memiliki 

masalah yang ada dilapangan seperti pada kantor notarisnya. Kontor notaris 

tersebut mempunyai masalah terhadap pencatatan dan pencarian dokumen 

pengurusan izin. Karena, dalam proses pencatatannya Pegawai notaris tersebut 

harus mencari dalam bentuk laporan buku secara manual. Solusi yang bisa 

dilakukan oleh penulis yakni melakukan Analisa, perencanaan, dan membangun 

sistem untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan tersebut. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkup Kerja Praktek yang dilaksanakan yaitu kerja praktek dengan 

mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan proses dari proyek interior dari 

tahapa perencanaan, perancangan sampai pelaksanaan. Selama melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang di awasi oleh pembimbing dari 

instansi atau perusahaan. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dilakukannya dari kegiatan kerja praktik sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana 

Terapan Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Untuk mengenal dunia pekerjaan yang sesungguhnya dan menyesuaikan diri 

dalam menghadapi permasalahan dalam pekerjaan. 

3. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahaun yang didapatkan selama 

masa perkuliahan yang kemudian diterapkan didunia pekerjaan. 

4. Mengetahui prospek kerja dari program studi rekayasa perangkat lunak 

didalam bidang pengembangan jasa software. 

 

Manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja praktek sebagai berikut:  
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1. Mendapatkan kesempatan untuk menjalin hubungan antaran perusahaan dan 

mahasiswa dalam perekutan mahasiswa untuk berkerja. 

2. Memperkuat kerja sama dari pihak instansi khususnya Politeknik Negeri 

Bengkalis dengan perusahaan. 

3. Memperoleh pengalaman baru teori maupun praktek yang tidak ada dalam 

perkuliahan yang didapatkan dari tempat kuliah kerja praktek tersebut. 

 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan selama proses kerja praktek 

berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari 17 januari 2022 sampai dengan 23 

Mei 2022 maka target luaran yang diharapkan setelah melaksanakan program kerja 

praktek pada table 1.1 selain itu juga hasil dari kegiatan ini juga akan digunakan 

untuk Menyusun laporan dari kerja praktik. 

 

Tabel 1. 1 Tabel luaran kerja praktek 

No Kegiatan Target Luaran yang diharapkan 

1 Perancangan sistem 

pencatatan dokumen notaris 

Dalam tahapan pengurusan dokumen akta 

autentik memerlukan tahapan yang dapat 

ditracking oleh pihak notaris, karena 

dalam proses pencatatan masih 

menggunakan manual secara tertulis. 

Dengan membuat perancangan sistem 

pencatatan dokumen notaris akan 

mempermudahkan dalam melacak atau 

mentracking dokumen yang telah dibuat 

oleh client sudah pada tahap mana dan 

pengarsipan dokumen untuk 

mempermudahkan dalam pencarian 

dokumen yang pernah dibuat. 
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