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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi  

Negeri yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Politeknik 

Negeri Bengkalis diresmikan menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 26 

Desember 2011 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prof. Dr. Ir. 

Mohammad Nuh, DEA.  Jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis terdiri dari 8 

(Tujuh)  Jurusan yaitu: Jurusan Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, 

Teknik Informatika, Teknik Elektro, Bahasa, Administrasi Niaga dan 

Kemaritiman. 

Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik 

Negeri Bengkalis dengan program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Kurikulum 

yang terdapat pada jurusan ini lebih mengarah pada bidang informatika, dan 

komputer. Hal ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya 

manusia yang berkualitas dibidang informatika dan komputer. Salah satu kegiatan 

yang telah dilaksanakan berdasarkan kurikulum tersebut adalah Kerja Praktek. 

Kegiatan Kerja Praktek dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk 

meningkatkan dan menambah pengalaman dan wawasan didalam dunia kerja baik 

industri maupun di instansi pemerintahan.  

Kegiatan Kerja Praktek (KP) merupakan kegiatan Intra Kurikuler yang 

tergabung dalam kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) pada 

semua jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis. Kegiatan  Kerja Praktek 

merupakan salah satu kegiatan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam  

menyelesaikan studi yang dilaksanakan pada akhir semester VIII (delapan), dan 

kegiatan ini wajib untuk diikuti oleh semua mahasiswa yang ada pada setiap 

jurusan  di Politeknik Negeri Bengkalis.    

Berbagai perusahaan dan instansi membuka kesempatan bagi mahasiswa 

untuk melaksanakan Kerja Praktek. Salah satunya perusahaan PT. AGSA 

GLOBAL NETWORK. PT. AGSA GLOBAL NETWORK memiliki beberapa 
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bidang usaha dan jasa yang Tawarkan berupa Pembangunan, Infrastruktur 

jaringan, Server, Colocation,  Pemasangan CCTV, Pembangunan Dan Penerapan 

Smart City, Aplikasi, Web Design  & Development. Penulis sebagai peserta KP 

ditempatkan di salah satu divisinya yaitu pada divisi Perangkat lunak dan software 

house dengan nama CODEBOX, divisi tersebut mempunyai sebuah website 

company profile yang masih bersifat statis. Dengan demikian penulis berinisiatif 

untuk membangun panel admin pada sisi backend untuk website tersebut sebagai 

pengontrol konten dan informasi, untuk mempermudah dalam porses perubahan 

konten dan infomasi pada website tersebut. Pada divisi tersebut kami juga 

berkesematan membantu mengerjakan salah satu proyek yaitu sistem administrasi 

desa. 

 

1.2 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek  

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah: 

1. Melatih mahasiswa untuk memahami dan membiasakan diri untuk dapat 

berada dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia 

nyata kemudian hari. 

2. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 

program studi. 

3. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam lapangan kerja. 

4. 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. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara 

nyata. 

2. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan segala 

permasalahan yang dihadapi. 
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3. Menambah wawasan pada mahasiswa Kerja Praktek tentang bagaimana 

proses dalam sebuah perusahaan dan mengetahui pekerjaan apa saja yang 

dilakukan dalam sebuah perusahaan. 

4. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Dalam kegiatan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan, peserta membangun 

panel admin pada sisi backend untuk Webiste company profile milik salah satu 

divisi PT. AGSA GLOBAL NETWORK yaitu pada divisi perangkat lunak dan 

software house dengan nama CODEBOX. Sehingga menghasilkan sebuah 

Webiste company profile dengan tampilan terbaru dan bersifat dinamis.  
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