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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja praktek (KP) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi teori/konsep 

ilmu pengetahuan yang diterapkan pada pekerjaan berdasarkan pemahaman 

bidang studi. Kerja praktek merupakan proses belajar bekerja disuatu 

perusahaan/lembaga/institusi dengan tujuan mendapatkan pengalaman kerja dan 

melakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi 

masing-masing prodi (Razali dkk, 2017). 

Melalui KP mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti dan memahami 

pekerjaan dilapangan serta memiliki keterampilan dan kemampuan untuk 

menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Karena tidak menutup 

kemungkinan teori yang diterima dari perguruan tinggi akan berbeda dengan 

permasalahan yang dihadapi dilapangan. 

Pelaksaan KP yang telah selesai dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan 

yaitu pada PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning. PT Pertamina (Pesero) 

RU II Sungai Pakning merupakan bagian dari Pertamina RU II Dumai yang 

merupakan kilang minyak dari Busness Group (BG) pengolahan Pertamina. 

Pelaksanaan kerja praktek yaitu ditepatkan pada bagian IT Pertamaina Sungai 

Pakning dan adapun kegiatan yang penulis lakukan yaitu maintenance software 

dan pengerjaan project buku telepon.  

Adapun masalah yang ditemukan pada bagian IT Pertamina Sungai 

Pakning yaitu dalam pendataan data telepon masih dilakukan secara manual 

menggunakan Microsoft Excel. Dengan pendataan data telepon yang dilakukan 

secara manual dapat mengakibatkan kesalahan dalam penginputan nomor 

telepon dan kesulitan dalam pencarian data telepon, kegiatan tersebut tentu tidak 

efisien menimbang jika akan dilakukan pembaharuan data telepon pekerja. Maka 

dari itu perlu adanya aplikasi buku telepon yang tersistem agar dapat 
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mempermudah dalam malakukan pendaatan data telepon yang awalnya 

dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. 

1.2 Ruang Lingkup 

  Adapun batasan masalah dari ruang lingkup project kerja praktek yang 

dikembangkan yaitu perancangan back-end aplikasi buku telepon berbasis web 

menggunakan framework codeigniter. Pada back-end aplikasi buku telepon ini 

hanya dapat diakses oleh admin dalam melakukan pengolahan data telepon 

seperti (tambah, lihat, edit, hapus) dan aplikasi ini akan diterapkan di IT 

Pertamina RU II Sungai Pakning.  

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat pengerjaan proyek yaitu membangun aplikasi 

buku telepon menggunakan framework codeIgniter yang menyediakan fitur 

pendataan data telepon, pencarian nomor telepon tiap pekerja dan detail data 

telepon. Sedangkan manfaat yang diperoleh yaitu mempermudah dalam 

melakukan pendataan, mempermudah dalam melakukan pencarian ataupun 

pembaharuan data telepon. 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang dihasilkan nantinya adalah sebuah sistem yang dapat 

membantu pekerjaan pengawai pada bagian IT Pertamina Sungai Pakning dalam 

pendataan data telepon. Aplikasi Buku Telepon ini berbasis website yang 

pendataannya dilakukan oleh admin yang artinya tidak ada akses terbuka bagi 

orang lain untuk melakukan penginputan nomor telepon. Adapun fungsi yang 

dapat dilakukan oleh admin yaitu menambah, mengubah, dan menghapus data 

telepon. Aplikasi buku telepon dapat diakses oleh user/pekerja melalui jaringan 

lokal PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning dan yang dapat dilakukan 

yaitu melihat data telepon dan melakukan pencarian data telepon. 
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