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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pemahaman 

teori dan konsep ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan berdasarkan 

pengetahuan professional bidang studinya. Kerja praktek dilaksanakan guna untuk 

meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan skill mahasiswa. Untuk bisa terjun 

langsung ke dunia kerja setelah lulus kuliah,setiap mahasiswa harus memiliki 

pengalaman. Pada dasarnya ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan belum 

tentu sama dengan praktek kerja dilapangan. Kerja Praktek merupakan forum dimana 

mahasiswa berinteraksi langsung dengan dunia industri maupun instansi untuk 

mengkoordinasikan ilmu teori dan praktek. 

Kerja Praktek bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional 

tersebut, dimana Mahasiswa yang melakasanakan Kerja Praktek tesebut diharapkan 

dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa 

diadakan Kerja Praktek ini kita tidak dapat langsung terjun kedunia industri karena 

kita belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja. 

Pada PT.Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning merupakan 

salah satu Bagian dari Pertamina Refinery Unit II Dumai yang berada di provinsi Riau 

dan telah memberikan sumbangan yang nyata bagi perkembangan dan kemajuan 

daerah khususnya Sungai Pakning, serta memberikan sumbangan yang besar dalam 

memenuhi Bahan Bakar Minyak Nasional. Pertamina menjadi salah satu komitmen 

kilang minyak kebanggan bangsa nasional, yaitu terus berupaya meningkatkan 

program kehandalan kilang dan kualitas dalam mengelola minyak mentah yang 

berwawasan lingkungan.  

Pada bagian ini penulis menemukan permasalahan di bagian IT Pertamina 

Sungai Pakning yaitu pendataan telepon yang saat ini masih secara manual misalnya 

dengan menggunakan microsoft excel. Maka penulis bermaksud untuk membangun 

sebuah sistem Aplikasi Buku Telepon Berbasis Web. Tujuannya untuk mempermudah 

pekerja untuk melihat data telepon, pencarian data telepon  dan       dapat menambah 

data, pendataan Buku Telepon, pendataan Buku Telepon
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yang awalnya manual akan menjadi terkomputerisasi. 

1.2 Ruang Lingkup  

1.2.1 Lingkup Waktu 

Kerja Praktek dilakukan di kantor IT di PT.Pertamina (Persero) RU II 

Sungai Pakning mulai tanggal 05 Januari sampai 05 Mei 2021. Pekerjaan dilakukan 

selama 5 hari kerja/minggu dari hari Senin hingga Jumat. Sementara itu Di PT. 

Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning Bagian Kantor IT menetapkan jam kerja 

perharinya adalah dari pukul 07.00 – 16.00. 

1.2.2 Lingkup Tempat 

Kerja Praktik dilakukan di PT.Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning 

Bagian Kantor IT yang bertempat di Jl. Cendana No.1 Komperta Sungai pakning. 

1.2.3 Lingkup Substansi 

Selama melakukan kerja praktik di PT.Pertamina (Persero) RU II Sungai 

Pakning Bagian Kantor IT mendapatkan satu proyek yaitu perancangan front-end 

pada aplikasi buku telepon berbasis web. Pada aplikasi buku telepon ini penggua 

hanya dapat melihat data telepon, pencarian data telepon dan dapat menambah data. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan aplikasi adalah : 

1. Membangun sebuah aplikasi buku telepon dengan menggunakan bahasa 

PHP framework codeigniter. 

2. Mempersingkat waktu dalam melakukan pekerjaan.  

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Dapat mempermudah pekerja dalam pencarian data telepon  

2. Dapat mempermudah pekerja untuk melihat data telepon dan menambah 

data. 

3. Dapat dipergunakan dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan. 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang dihasilkan adalah sebuah sistem yang dapat membantu 

pekerja dalam melihat data telepon, pencarian data telepon. Aplikasi buku telepon 

ini hanya dapat diakses oleh jaringan intra lokal di PT.Pertamina (Persero) RU II 

Sungai Pakning dan menggunakan bahasa pemograman PHP. 
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