
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Kerja praktek (KP) atau biasa yang 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 dibangku perkuliahan lebih baik. Selain itu, mahasiswa mendapatkan 

pemahaman baru atau pengalaman baru yang belum didapat dibangku perkuliahan 

dan sebagai proses pengembangan ide yang selalu berkembang. Berdasarkan hal 

tersebut perlu pelaksanaan kerja praktek disamping sebagai salah satu syarat 

kelulusan dan 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 mewujudkannya yaitu dengan cara menyelenggarakan 

mata kuliah kerja praktek (KP), dimana mahasiswa dapat terjun langsung 

kelapangan kerja agar lebih faham akan bidang yang digeluti. 

Kerja praktek (KP) 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. 

Bagi penulis, latar belakang dilakukannya kerja praktek (KP) in, diantaranya 

adalah penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara 

langsung serta mendapatkan pengalaman dan juga sebagai salah satu syarat untuk 

dapat menyelesaikan pendidikan pada program studi D4 Rekayasa Perangkat 

Lunak. 

1.2 Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah : 

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat di kampus ke lapangan 

kerja 
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2. Mengenal suasana kerja yang sebenarnya sehingga dapat membangun etos 

kerja yang baik. 

3. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studi. 

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

etika yang baik serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

 

Adapun manfaat dari kerja praktek ini adalah : 

1. Mahasiswa dapat memahami dunia kerja lebih dalam dengan segala 

permasalahan yang dihadapi. 

2. Mahasiswa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana proses kerja 

dalam dalam sebuah perusahaan dan mengetahui tingkatan proses kerja apa 

saja yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. 

3. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara 

nyata dilingkungan pemerintahan. 

4. Meningkatkan kerja sama antara instansi pemerintahan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Luaran proyek selama melaksanakan kerja praktek di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang akan diimplementasikan 

kepada perusahaan adalah sebuah website “Sistem Informasi Kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis”. 
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