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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP 

Kerja Praktek (KP) atau yang biasa disebut dengan On the Job Training 

(OJT) merupakan wadah untuk menuangkan ide atau gagasan mahasiswa dalam 

melakukan kegiatan nyata, sehingga kondisi ini membuat proses pemahaman 

selama di bangku kuliah lebih baik. Selain itu mahasiswa mendapatkan apa yang 

belum didapat selama di bangku kuliah (pengalaman baru) dan sebagai 

pengembangan proses ide yang selalu berkembang. Berdasarkan hal tersebut perlu 

pelaksanaan kerja praktek disamping sebagai salah satu syarat kelulusan, juga 

untuk mendapatkan tenaga kerja siap pakai, terampil dan cekatan. Selain itu juga 

mahasiswa mampu menciptakan suatu karya yang bernilai tinggi. Salah satu cara 

untuk mewujudkan yaitu dengan cara menyelenggarakan mata kuliah kerja 

praktek, dimana mahasiswa dapat terjun langsung ke lapangan kerja agar lebih 

paham akan bidang yang di geluti. 

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 memasuki era globalisasi saat ini, teknologi informasi tidak 

dipungkiri memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia setiap harinya. 

Teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan manusia serta memberikan 

kemudahan dalam memperoleh informasi. Untuk mempermudah Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam mengelola pendataan sarana dan 

prasarana sekolah dengan lebih efisien, efisien maka penulis mengajukan judul  

“PERANCANGAN DESAIN USER INTERFACE (UI) PADA WEBSITE 

SISTEM  INFORMASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 

(SISAPRANA) KABUPATEN BENGKALIS”  dalam hal ini akan dijadikan 

sebagai Laporan Kerja Praktek. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah:  

1. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan 

dalam lapangan kerja. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan di kampus 

dengan praktik kerja di lapangan. 

3. Melatih mahasiswa untuk memahami dan membiasakan diri untuk dapat 

berada dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia 

nyata kemudian hari. 

4. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studi. 

5. Menciptakan dan melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, 

serta etika yang baik serta dapat bersosialisasikan dengan lingkungan 

sekitar. 

Adapun manfaat dari pelaksanaan KP (Kerja Praktek) ini adalah:  

1. Menambah wawasan tentang dunia informatika secara nyata. 

2. Menambah dan melengkapi pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah 

secara langsung selama melaksanakan kerja praktek khususnya tentang 

analisis dan pengelolahan data. 

3. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara 

nyata. 

4. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan 

segala permasalahan yang dihadapi. 

5. Menambah wawasan pada mahasiswa Kerja Praktek tentang bagaimana 

proses dalam sebuah perusahaan dan mengetahui pekerjaan apa saja yang 

dilakukan dalam sebuah perusahaan. 

6. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 
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1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Selama melakukan proyek yang diberikan pada saat kerja praktek adapun 

output yang akan diimplementasikan yaitu website sistem  informasi Sarana Dan 

Prasarana Sekolah (Sisaprana) Kabupaten Bengkalis. 

  


	BAB I. PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Pemikiran KP
	1.2 Tujuan dan Manfaat KP
	1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek


