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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek merupakan suatu kegiatan yang meliputi pemahaman 

teori/konsep ilmu pengetahuan yang di Aplikasikan dalam pekerjaan sesuai profesi 

bidang studi. KP dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap 

mahasiswa sehingga dapat menambah wacana, pengetahuan, skill mahasiswa dan 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori 

yang di peroleh di kursi kuliah. (Panduan Kerja Praktek Mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis-Riau 2017 ). Kerja Praktek adalah salah satu bentuk kegiatan 

pemahaman dan pengenalan tentang 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 industri maupun  

pemerintahan (Putra, 2014). 

  Kerja Praktek(KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang di tempuh 

Perguruan Tinggi baik untuk tingkat Sarjana maupun Diploma. Dalam perkuliahan 

telah di ajarkan  teori-teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang industri 

tertentu. Namun, untuk memperbanyak pengalaman kerja secara langsung, Kerja 

Praktek merupakan langkah yang tepat untuk di    tempuh mahasiswa. Dalam 

pelaksanaan KP mahasiswa juga mendapatkan ilmu di luar teori yang didapatkan 

di perkuliahan.  

Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek pada suatu 

industri baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai perusahaan dan instansi 

membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek. Salah 

satunya di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Oleh sebab itu penulis 

memutuskan untuk melaksanakan KP di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bengkalis. Dengan demikian, melalui Laporan Kerja Praktek (LKP) ini penulis 

hendak menjelaskan kegiatan kerja praktek selama dua bulan di Badan Pusat 
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Statistik Kab. Bengkalis. Adapun Judul dari laporan ini yaitu:  “dashboard badan 

pusat statistik kabupaten bengkalis menggunakan framework codeigneter”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Badan Pusat Statistik penulis 

ditempatkan di bagian IPDS, tatausaha, produksi serta bagian neraca. Dimana pada 

bagian-bagian tersebut pada bagian IPDS penulis melakukan input data dan 

pembuatan website dasboard, pada bagian tatausaha penulis diberikan tugas untuk 

menginput data keuangan karyawan dan membantu dalam penulisan surat 

munyurat, pada bagian produksi melakukan input data perkebunan yang ada di 

Kabupaten Bengkalis dan pada bagian neraca melakukan input data buku di dalam 

perpustakaan kantor. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 Adapun tujuan pembutan aplikasi sistem sebagai berikut: 

 Tujuan dari pelaksanaan KP (Kerja Praktek) ini adalah menghasilkan sebuah 

aplikasi  dahboard badan pusat statistik kabupaten bengkalis menggunakan 

framework codeignter. 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Memahami sebuah perancangan aplikasi yaitu dahboard badan pusat statistik 

kabupaten bengkalis menggunakan framework codeignter dengan menerapkan 

metode SDLC (Software Development Live Cycle) model waterfall. 

2. Memudahkan pegawai BPS dalam mengelola data kepegawaian yaitu data LPH 

dan CKP 

3. Dapat dipergunakan dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

 Adapun output yang dihasilkan nantinya adalah sebuah sistem yang dapat 

memudahkan dan membantu pekerjaan pegawai pada kantor badan pusat statistik 

kabupaten bengkalis dalam mengelola data CKP dan LPH, CKP (Capaian Kerja 

Pegawai) merupakan laporan bulanan pegawai badan pusat statistik  dan LPH 

kabupaten bengkalis (Laporan pertanggunjawaban harian) merupakan laporan 

harian pegawai badan pusat statistik kabupaten bengkalis. Jadi didalam sistem ini 
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pegawai bisa dengan mudah dalam memasukkan data, menghapus data dan 

menambahkan data dan update data CKP dan LPH guna mempermudah laporan 

bulanan dan harian. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pegawai 

dalam mengelola data CKP dan LPH 
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