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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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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 
2.1 Sejarah singkat instansi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA, adalah 

lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah 

yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan guna 

meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan 

keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam 

upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan 

pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh,terarah, terpadu, 

dan berkelanjutan. 

Pada perkembangan selanjutnya,dalam rangka memantapkan kedudukan, 

tugas, dan fungsi BAPPEDA sebagai bagian dari organ yang membantu tugas 

Gubernur/Bupati/Wali Kota pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres 

tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I 

disebut BAPPEDA Tingkat I, merupakan badan staf yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Selanjutnya 

BAPPEDA Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II 

Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari : Ketua, Sekretariat, Bidang Penelitian, 

Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik Dan Prasarana, Bidang 

Statistik Dan Laporan. 

Dengan bergulirnya Era Otonomi Daerah yang ditandai dengan keluarnya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Dan Undang-
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Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah, berdampak  struktur kelembagaan perangkat daerah. Untuk melaksanakan 

tugas-tugas sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, 

maka ditebitkan peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2000 No.165). Badan ini 

mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan 

pertimbangan : 

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah 

diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan 

pembangunan daerah. 

2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan 

kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih 

menyeluruh, terarah dan terpadu. 

3. UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah 

Otonom di seluruh Indonesia. 

4. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan 

Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA. 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969. 

6. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969. 

7. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

9. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi 

Pemerintah Daerah dan Wilayah. 

10. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. 
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2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi  

“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Yang 

Berkualitas” 

2.2.2 Misi  

1. Meningkatkan Kualitas Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah”. 

2. Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Data Pembangunan 

Daerah. 

2.3 Struktur Organisasi 

Berikut struktur organisasi pada Badan perencanaan pembangunan daerah 

kabupaten bengkalis. 

KEPALA BAPPEDA

NAMA

NIP.

SEKRETARIS

NAMA

NIP.

SUB BAGIAN 

PENYUSUNAN PROGRAM

NAMA

NIP.

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN 

& PERLINDUNGAN

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

NAMA

NIP.

BIDANG SOSIAL BUDAYA 

DAN PEMERINTAHAN

NAMA

NIP.

BIDANG EKONOMI

NAMA

NIP.

BIDANG INFRASTRUKTUR 

& PENGEMBANGAN 

WILAYAH

BIDANG 

PERENCANAAN,PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

SUB BIDANG PENDIDIKAN 

BUDAYA DAN PARIWISATA

SUB BIDANG KESEHATAN, 

SOSIAL DAN 

KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG 

PEMERINTAHAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

SUB BIDANG PERTANIAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG PENANAMAN 

MODAL DAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN

SUB BIDANG KOPERASI, 

INDUSTRI DAN 

PERDAGANGAN

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

SUB BIDANG SARANA DAN 

PRASARANA WILAYAH
SUB BIDANG DATA

SUB BIDANG KERJA SAMA 

DAN PENGEMBANGAN 

WILAYAH

SUB BIDANG PEMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

 

Gambar 2 1 Struktur organisasi 
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1. Kepala mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan penunjang 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

dibidang perencanaan pembangunan daerah. 

2. Sekretariat mempunyai tugas meminpin, mengkoordinasi, dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan 

yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan 

anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan umum dan kepegawaian. 

Susunan organisasi sekretariat terdiri dari :  

a. Sub bagian penyusunan program. 

b. Sub bagian umum dan kepegawaian. 

c. Sub bagian keuangan dan kepegawaian. 

3. Bidang sosial budaya dan pemerintahan mempunyai tugas membantu kepala 

badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, trantibum, linmas, administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan secretariat 

dewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan susuai 

dengan bidang tugasnya. 

4. Bidang ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan 

kebijakan teknis  dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan 

kerjasama pembangunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, 

perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi dan UMKM serta 

bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi 

dibidang perencanaan ekonomi. 

5. Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan dibidang. 

6. Bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang perencanaan dan 

pendanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan 

informasi pembangunan daerah. 
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2.4 Ruang Lingkup Instansi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. 

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan 

perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan 

evaluasi dibidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. 

2. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan daerah. 

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Adapun tugas yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bengkalis yaitu : 

3.1.1 Membuat piagam penghargaan CSR. 

CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang berarti 

aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada 

pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam 

meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Pada saat 

melaksanakan kerja praktek, tugas yang diberikan yaitu membuat piagam 

penghargaan untuk pemenang ajang CSR AWARD tersebut. 

 

Gambar 3. 1 membuat piagam penghargaan 

(sumber : data olahan) 
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3.2.1 Merekap hasil usulan POKIR untuk tahun anggaran 2023 Bidang 

Ekonomi Dan Sumber Daya Alam. 

 

 

Gambar 3. 2 Merekap hasil usulan POKIR 

(sumber : data olahan) 

3.3.1 Perancangan basis data pada sistem informasi CSR 

 

Gambar 3. 3 Perancangan basis data pada sistem informasi CSR 
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(sumber : data olahan)  

 

3.2. Target Yang Diharapkan 

Pada saat melaksanakan kerja praktek di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bengkalis, yang terhitung selama 4 bulan ini, yang diharapkan 

yaitu : 

1. Dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dibidang IT sebagai peluang kerja. 

2. Memahami dunia kerja bidang IT pada sektor pemerintahan. 

3. Bisa melakukan perancangan basis data pada sebuah sistem yang berbasis 

website 

3.3. Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Yang Digunakan 

Berikut adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan selama 

melaksanakan kerja praktek untuk melakukan perancangan basis data pada “Sistem 

Informasi kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). 

3.3.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak atau software yang digunakan sebagai penunjang dalam 

melaksanakan kerja praktek yaitu : 

1. Web Browser 

Web browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk 

menyajikan sebuah informasi yang ada didalam jaringan internet. Contohnya 

yaitu Mozzila Firefox, Chrome, Opera Mini dan lain-lain. 

2. Wi-fi 

Wi-fi adalah sebuah teknologi yang merupakan gelombang radio (secara 

nirkabel) melalui jaringan computer untuk bertukar data termasuk koneksi 

internet yang memiliki kecepatan tinggi.  

3. Microsoft Office 

Microsoft office merupakan perangkat lunak paket aplikasi perkantoran 

yang dibuat oleh microsoft untuk dijalankan dibawah sistem operasi Windows 

dan Mac OS X beberapa aplikasi didalam Microsoft Office yang terkenal 

adalah Excel, Word. Power Point. 

Perangkat lunak dalam melakukan pengembangan sistem informasi 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu : 
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- Visual Studio Code merupakan teks editor yang digunakan dalam 

melakukan pengembangan aplikasi. 

- Xampp merupakan software server sebagai server basis data dalam 

membangun backend dari sistem informasi kegiatan CSR ini. 

- PhpMyadmin merupakan software berbasis website yang 

dimanfaatkan dalam merancang basis data yang akan diterapkan pada 

sistem informasi kegiatan CSR ini.  

3.3.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras adalah peralatan fisik yang berkaitan dengan sustu 

sistem. Berikut adalah perangkat keras yang digunakan : 

1. Laptop  

Laptop merupakan perangkat keras yang digunakan dalam melakukan 

perancangan basis data pada sistem informasi kegiatan corporate social 

responsibility (CSR) yang nantinya akan diimplementasikan kepada 

kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. 
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BAB IV 

PERANCANGAN BASIS DATA PADA SISTEM INFORMASI 

KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

BERBASIS WEBSITE 

 

4.1 Metodologi Penelitian 

4.1.1 Prosedur Pembuatan Sistem 

Prosedur perancangan basis data pada sistem informasi kegiatan corporate social 

responsibility (CSR) yaitu menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 

waterfall. Tahapan-tahapan pada metode waterfall ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

Gambar 4 1 Prosedur Pembuatan Sistem 

(sumber : google.com) 

4.1.2 Metodologi Pengumpulan Data 

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data selama melakukan kerja 

praktek yaitu : 

1. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara dalam melakukan 

pengumpulan data penelitian secara langsung atau tidak langsung, yang 

artinya data bisa saja didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang 

berhubungan dengan data yang akan diteliti. Dokumen-dokumen ini bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
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2. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk 

dalam pengumpulan data agar memenuhi kebutuhan dalam melakukan 

perancangan basis data pada sistem informasi kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan yang nantinya akan 

berintraksi secara langsung dengan sistem yang akan dibangun ini dengan 

kebutuhan data yang akan diterapkan pada perancangan basis data. 

4.1.3 Proses Perancangan 

Setelah melakukan pengumpulan data selesai dilakukan, selanjutnya 

penulis melakukan analisa perancangan sistem dari sistem yang sedang berjalan 

pada saat ini. 

1. Sistem yang sedang berjalan. 

Dibawah ini merupakan gambaran sistem yang sedang berjalan pada saat 

ini untuk “Sistem Informasi Kegiatan CSR Di Kabupaten Bengkalis”. 

 

Gambar 4 2 Gambaran Sistem Yang Sedang Berjalan 

(sumber : data olahan) 
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Gambar 4.2 diatas merupakan gambaran sistem yang sedang berjalan pada 

saat ini untuk informasi kegiatan CSR, dimana untuk mendapatkan informasi 

mengenai kegiatan CSR tersebut, pihak kantor/bidang yang terkait dengan 

kegiatan ini, melakukan pengiriman formulir kepada pihak perusahaan 

melalui media E-mail atau media yang lainnya untuk meminta data informasi 

mengenai kegiatan CSR yang mereka lakukan pada perusahaan masing-

masing, setelah diterima dan di isi oleh pihak perusahaan, selanjutnya 

perusahaan akan mengirimkan kembali data-data informasi tersebut kepada 

pihak kantor/bidang dan pihak kantor akan melihat data tersebut, namun 

terkadang data-data tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak 

kantor. 

2. Sistem yang akan diusulkan. 

 

Gambar 4 3 sistem yang diususlkan 

(sumber : data olahan) 

Gambar 4.3 diatas merupakan gambaran sistem yang akan diusulkan. 

4.1.4 Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan  

Tahapan dalam penyelesaian perancangan basis data pada Sistem 

Informasi Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis 

berbasis website dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 

dengan metode waterfall, yaitu : 

1. Tahapan yang dikerjakan dengan metode waterfall. 

Tahapan yang dikerjakan dengan metode waterfall ada 5 tahapan, yaitu : 

a. Requirement 

Requirement merupakan tahap pertama dalam metode waterfall ini. 

Pada tahap ini, penulis melakukan analisa kebutuhan pada sistem yang 

akan dibangun. Kebutuhan informasi diperoleh dengan cara observasi 
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atau wawancara. Didalam tim hal ini dikerjakan oleh bagian analisis untuk 

menggali informasi dari klien atau pengguna sistem. 

b. Design 

Lanjutan dari tahapan requirement, pada tahapan ini penulis 

melakukan design Sistem ini sebelum melanjutkan ke implementasi 

coding dengan tujuan sebagai gambaran yang jelas interface dari sistem 

yang kemudian di kerjakan oleh programming. Design menggunakan 

PhpMyadmin untuk perancangan basis data dan balsamiq Mockup untuk 

design interface. 

 

c. Implementation 

Tahap ini dikerjakan setelah requirement dan design selesai 

dikerjakan. Tahapan ini merupakan tahapan implementasi kode program 

dengan tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan. Pada 

tahapan ini penulis implementasi dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL. 

d. Verification 

Tahapan verifikasi ini penulis akan fokus kepada penyampaian 

perangkat lunak yang sudah jadi, kemudian dilakukan pengujian pada 

sistem untuk melilhat hasil dari setiap form atau sistem yang dibuat 

sehingga tidak ada lagi kesalahan dan menjadikan sistem berfungsi 

dengan baik. Jika sistem sudah dinyatakan berfungsi dengan baik maka 

Perancangan Basis Data Pada Sistem informasi kegiatan CSR berbasis 

webiste ini dinyatakan sudah layak digunakan. 

e. Maintenance  

Maintenance merupakan tahapan terakhir dalam metode 

pengembangan waterfall. Sistem yang telah selesaikan dikerjakan dan 

dioperasikan oleh pengguna. Disamping itu maka dilakukan pula 

pemeliharaan yang termasuk perbaikan pada setiap kesalahan, perbaikan 

implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan 

yang baru. 
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2. Jadwal pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan dalam Sistem Informasi Kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis berbasis website dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan 

 
 

No 

 
 

Tahapan 

 
Bulan ke 

I II III IV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Requirement                 

2 Design                 

3 Implementation                 

4 Verification                 

5 Maintenance                 

6 Laporan                 

 

4.2 Perancangan dan implementasi 

4.2.1 Analisis  

1. Analisa Kebutuhan Data 

Analisa data merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan 

dalam membangun perancangan basis data pada Sistem Informasi Kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis berbasis website. 

Dibawah ini adalah data-data yang diperlukan, yaitu : 

a. Data Perusahaan 

Data-data perusahaan terdiri dari nama perusahaan, jenis kegiatan, 

volume, anggaran, lokasi, keterangan. 

b. Data user 

Data-data user terdiri dari beberapa user yang disesuaikan dari nama 

prusahaan masing-masing. 

2. Analisa kebutuhan fungsional sistem 
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a. Admin 

-  Login dan logout 

-  Membuat akun baru untuk perusahaan. 

-  Melihat data informasi kegiatan dari perusahaan 

-  Cetak data informasi kegiatan  

b. User 

-  Login dan logout 

-  Isi data kegiatan 

-  Edit data kegiatan 

-  Hapus data kegiatan 

-  Tambah data kegiatan 

3. Analisis kebutuhan non fungsional sistem 

Kebutuhan non fungsional pada sistem yaitu sistem yang dibangun hanya 

bisa diakses menggunakan jaringan internet.  

4.2.2 Rancangan Sistem 

Perancangan sistem setelah tahap analisis dikerjakan adalah proses 

dimana perencanaan sistem yang menggambarkan rancangan sistem sebelum 

menerapkan kode kedalam bahasa pemrograman. Rancangan sistem dapat dilihat 

dari Use Case Diagram dan prototype dari tampilan sistem. Dibawah ini adalah 

rancangan sistem yang dibuat : 

1. Use Case Diagram 

Use Case merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan pengguna 

didalam sistem. Aktor dalam sistem ini trebagi menjadi 2 yaitu admin dan user. 



18 
 

 

Gambar 4 4 use case diagram admin 

(sumber : data olahan) 

Use case diagram diatas merupakan aktor admin. Admin melakukan 

login, membuat akun baru (bagi perusahaan yang ingin menggunakan sistem), 

melihat data kegiatan dari perusahaan, mencetak data kegiatan, dan melakukan 

logut. Use case diagram diatas dibuat menggunakan Microsoft office visio 

2007. 
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Gambar 4 5 use case diagram user 

(sumber : data olahan) 

 

Use case diagram diatas merupakan aktor user, user melakukan login, 

isi data kegiatan, edit data, hapus data, dan logout. 

2. Database pada sistem informasi kegiatan CSR. 

Berikut adalah hasil dari rancangan basis data pada sistem informasi 

kegiatan CSR menggunakan database MySql sebagai server. 
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Gambar 4 6 ERD database loker 

(sumber : data olahan) 

 

3. Prototype tampilan sistem 

Prototype tampilan sistem merupakan gambaran sistem yang akan 

dibangun, gambaran sistem tersebut terbagi menjadi beberapa bagian tampilan 

seperti pada gambar interface dibawah ini yang dibuat dengan menggunakan 

Balsamic Mockup. 

 
Gambar 4 7 prototype login admin 

(sumber : data olahan) 
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Gambar 4 8 prototype dashboard admin 

(sumber : data olahan) 

 

 
 

Gambar 4 9 prototype data perusahaan 

(sumber : data olahan) 
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Gambar 4 10 prototype login user 

(sumber : data olahan) 

 

 
Gambar 4 11 prototype halaman dashboard user 

(sumber : data olahan) 
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Gambar 4 12 prototype data perusahaan pada user 

(sumber : data olahan) 

 

4.2.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan perancangan basis data pada sistem 

Informasi Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis 

dari tahapan design yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan coding 

menggunakan bahasa pemrograman yang menghasilkan perangkat lunak. 

Implementasi sistem yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

yang dimanfaatkan yaitu MySql. Adapun hasil dari implementasi perancangan 

basis data pad sistem Informasi Kegitan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Kabupaten Bengkalis berbasis website ini adalah seperti dibawah ini : 

1. Implementasi halaman login 

Ada 2 hak aktor pada sistem ini yaitu admin dan user. Untuk admin dan 

user agar bisa masuk kedalam sistem dengan hak akses yang sudah ditentukan 

maka akan dihadapkan dengan form login yaitu harus memasukkan username 

dan password untuk masuk ke dalam sistem antrian ini. Jika masukkan data 

username dan password benar maka sistem akan menampilkan halaman utama 

dari masing-masing hak akses. 
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Gambar 4 13 implementasi halaman login 

(sumber : data olahan) 

 

2. Implementasi halaman dashboard 

Pada halaman ini, aktor admin akan dihadapkan dengan tampilan awal 

pada halaman dashboard pada Sistem Informasi Kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis. 

 
Gambar 4 14 implementasi halaman dashboard 

(sumber : data olahan) 
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3. Implementasi halaman data perusahaan 

Pada halaman ini, aktor admin akan dihadapkan dengan data-data 

perusahaan pada halaman data perusahaan. 

 
Gambar 4 15 implementasi halaman data perusahaan 

(sumber : data olahan) 

 

4. Implementasi halaman dashboard pada aktor user 

Pada halaman ini, aktor user akan dihadapkan dengan tampilam 

dashboard berupa informasi pada perusahaan mereka sendiri. 

 

Gambar 4 16 implementasi halaman dashboard user 

(sumber : data olahan) 
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5. Implementasi halaman data perusahaan pada aktor user 

Pada halaman ini, user akan dihadapkan dengan tampilan berupa beberapa 

kegiatan yang telah mereka laporkan kepada pihak kantor/bidang. 

 

Gambar 4 17 implementasi halaman data perusahaan user 

(sumber : data olahan) 

6. Implementasi halaman tambah data pada aktor user 

Pada halaman ini, user akan dihadapkan dengan tampilan berupa form 

untuk mereka menambahkan data-data kegiatan yang akan mereka laporkan 

kepada pihak kantor/bidang. 



27 
 

 

Gambar 4 18 implementasi halaman tambah data 

(sumber : data olahan) 

 

7. Implementasi halaman ganti password pada aktor user 

Pada halaman ini, user akan dihadapkan dengan tampilan untuk 

mengganti password yang lama dengan password perusahaan yang baru. 

 

Gambar 4 19 implementasi halaman ganti password 

(sumber : data olahan) 
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8. Pengujian implementasi sistem 

Untuk mengetahui keberhasilan sistem yang dibuat, maka selanjutnya 

penulis akan melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibangun, 

pengujian pada semua sisi pada sistem ini. Pengujian menggunakan metode 

black box testing hal ini dilakukan aplikasi yang dibangun sesuai dengan 

perancangan sistem. 

Pengujian dengan menggunakan metode black box testing ini untuk 

mengetahui apakah setiap fungsional dari sistem sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan pengguna atau tidak. Karena metode ini 

memiliki kelebihan yaitu tidak perlu pengetahuan khusus tentang kode 

program aplikasi dibandingkan dengan white box tenting, hasil pengujian 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4. 2 Pengujain 

Scenario 

Pengujian 

Kasus 

Pengujian 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Gambar Kesimpu

lan 

Login Mengkosongkan 

form login dan 

klik login 

Menampilkan 

peringatan 

wajib mengisi 

username dan 

password 

yang sesuai. 

sesuai 

 

Normal  
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Login Mengisi 

password yang 

salah dari 

username yang 

sudah dibuat 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

bahwa 

password dari 

username 

salah 

sesuai 

 

Normal  
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Login Mengisi 

username dan 

password yang 

sesuai. 

Berhasil login sesuai 

 

Normal 
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Tambah 

data 

Dokumen 

Memasukan 

semua data 

Dokumen 

kemudian. Kelik 

tombol simpan 

Data berhasil 

di tambah 

sesuai 

 

Normal  



33 
 

Edit data 

dokumen  

Pilih data 

Dokumen yang 

mau di edit, 

setelah di ganti, 

kelik tombol 

simpan 

Data berhasil 

di edit 

sesuai 

 

Normal 
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Tambah 

data 

dokumen 

Mengkosong kan 

salah satu data, 

Klik tambol 

simpan 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

sesuai 

 

Normal 
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Cetak 

Data 

Kelik tombol 

“posisi 

sekarang” maka 

akan 

mendapatkan 

latitude, 

longitude. 

Menampilkan 

latitude, 

longitude 

posisi kita 

sesuai 

 

Normal 
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Hapus 

data 

Menghapus 

salah satu data 

Data berhasil 

di hapus 

sesuai 

 

Normal  
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Logout Keluar dan 

kembali ke 

halaman login 

Berhasil 

logout 

sesuai 

 

Normal  

 

Tabel 4.2   Pengujian Implementsi Sistem
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4.2.4 Dampak Implementasi Sistem 

Kerja praktek yang telah dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten bengkalis yang terhitung selama 4 bulan 

dengan project yang telah diberikan yaitu merancang backend pada Sistem 

Informasi Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkalis 

berbasis website. Adapun dampak dari implementasi sistem menggunakan 

metode pengembangan perangkat lunak yaitu waterfall dan ke dalam bahasa 

pemrograman PHP. Sehingga aplikasi ini dapat digunakan nantinya bagi 

perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pembuatan laporan kegiatan CSR. 

4.2.5 Kendala Yang Dihadapi  dan Solusi 

Selama menjalani kerja praktek (KP) di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa kendala selama 

menjalanai kerja praktek ini, diantaranya yaitu : 

1. Kendala yang dihadapi selama menjalani kerja praktek (KP) 

- Kendala dalam melakukan pekerjaan yang sebelumnya belum pernah 

dikerjakan, sehingga memakan waktu yang banyak untuk 

menyelesaikannya. 

- Kendala dalam mengerjakan project kerja praktek, dikarenakan 

bersamaan dengan melakukan pengerjaan project skripsi 

- Selama kerja praktek dilaksanakan, sedikit merasa kesulitan untuk 

berdiskusi dengan pembimbing lapangan, dikarenakan seringnya 

melakukan dinas ke luar. 

2. Solusi  

Selama melakukan kerja praktek, solusi yang penulis dan rekan kerja 

praktek lakukan adalah melakukan beberapa pembagian kerja untuk 

melakukan pengerjaan project yang diberikan, dengan begitu sedikit 

meringankan pengerjaan project yang diberikan dan project skripsi, dan juga 

melakukan kebijakan untuk melakukan pengembangan sistem sesuai dengan 

kebutuhan pengguna dikarenakan pembimbing lapangan kerja praktek sering 

melakukan dinas ke luar dan membuat sedikit sulit untuk melakukan diskusi, 



39 
 

dan hal inilah yang dilakukan penulis, lalu didiskusikan ketika pembimbing 

lapangan kerja praktek berada ditempat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan pelaksanaan kerja praktek selama 4 (emat) bulan pada 

kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan 

ditempatkan pada Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, penulis bersama 

rekan kerja praktek mengembangkan sebuah sistem informasi kegiatan CSR 

berbasis website, dan juga membuat beberapa buah video dan juga piagam 

penghargaan untuk nominasi pemenag CSR award tahun 2022 yang dilaksanakan 

di Wisma Bupati Kabupaten Bengkalis. Sistem dikembangkan dengan tujuan untuk 

membantu atau mempermudah perusahaan-perusahaan untuk memberikan 

informasi-informasi mengenai kegiatan CSR yang mereka kerjakan dan juga 

mempermudah tenaga kerja yang berkaitan dengan CSR ini, untuk mendapatkan 

informasi atau data kegiatan yang perusahaan-perusahan itu lakukan. Dalam 

melakukan pengembangan ini, penulis dan rekan kerja praktek sudah dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sistem ini. 

Kerja praktek merupakan wadah bagi mahasiswa dalam menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dan juga menambahkan pengalaman 

bagi mahasiswa. Dari sistem yang dibangun, harus bisa mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada. Penulis juga berharap kerja praktek ini menjadi 

pengalaman dan penambah pengetahuan yang tidak sia-sia. 

5.2 SARAN 

Kerja praktek selama 4 bulan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan beberapa pengalaman kerja 

praktek yang didapat, diantaranya yaitu : 

- Dapat mempelajari bagaimana cara melakukan penerapan tenaga IT pada 

pemerintahan. 

- Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek, lebih baik 

mencari tempat untuk melakukan kerja praktek dari jauh hari agar sesuai 

dengan keahlian dan jurusan yang sedang digeluti oleh mahasiswa. 
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Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Kerja Praktek 
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KEGIATAN BULANAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

Bulan   :  Februari - Maret 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1.  Mengikuti rapat forum SKPD 

2022 dan penyelenggaraan acara 

CSR 

 

Eri Cahyadi, S.Pi  

2.  Pembuatan sertifikat pemenang 

CSR Award 

 

  

3.  Pembuatan video nominasi 

pemenang CSR Award 

  

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

Melakukan diskusi 

mengenai waktu 

penyelenggaraan CSR. 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh tampilan piagam 

penghargaan yang akan 

dibuat. 
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Bulan   : Maret - April 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1.  Hasil pembuatan piagam 

penghargaan CSR 

 

Eri Cahyadi, S.Pi  

2.  Gladi resik untuk acara kegiatan 

CSR di wisma bupati Kabupaten 

Bengkalis 

 

  

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

Hasil Piagam 

penghargaan yang 

sudah diselesaikan dan 

siap diberikan kepada 

pemenang. 

 

 

 

 

 

 

Gladi resik untuk acara 

di wisma bupati. 

 

 

 

 



49 
 

 

Bulan   :  April - Mei 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1.  Penyelenggaraan acara 

penghargaan CSR Award di 

wisma bupati  

Eri Cahyadi, S.Pi  

2.  Mendapatkan proyek KP dari 

pembimbing lapangan. 

  

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

Pelaksanaan acara 

penghargaan CSR dan 

menampilkan video yang 

telah dibuat sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Membantu keberlangsungan 

kegiatan acara 
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Bulan   : Mei - Juni 

NO URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1.  Membuat Surat Untuk 

Menerbitkan SPT Dalam 

Rangka Pelaksanaan Monitoring 

Dan Evaluasi. 

Eri Cahyadi, S.Pi  

2.  Mengimplementasian hasil 

projek yang diberikan kepada 

pembimbing lapangan. 

  

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

Membantu pembuatan 

SPT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjukkan hasil 

projek yang dikerjakan 

kepada pembimbing 

lapangan. 
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DAFTAR HADIR KERJA PRAKTEK 

TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI 

BENGKALIS 

Nama    : Muhammad Ridwan 

Nim    : 6304181133  

Prodi    : Rekayasa Perangkat Lunak 

Dosen Pembimbing  : Danuri,M.Cs 

Pembimbing Lapangan : Eri Cahyadi,S.Pi 

Nama Instansi   : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

Lama Waktu Magang  : 4 Bulan 

 

No Tanggal Tanda Tangan Keterangan 

1 21/02/22 

 
  

2 22/02/22 

 
  

3 23/02/22 

 
  

4 24/02/22 

 
  

5 25/02/22 

 
  

6 28/02/22 

 
  

7 01/03/22 

 
  

8 02/03/22 

 
  

9 03/03/22 

 
 izin 

10 04/03/22 

 
 sakit 

11  

05/03/22 
  

12  

06/03/22 
  

13  

07/03/22 
 sakit 
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14  

08/03/22 
 sakit 

15 09/03/22 

 
  

16 10/03/22 

 
  

17  

11/03/22 
  

18 14/03/22 

 
  

19 15/03/22 

 
  

20 16/03/22 

 
  

21 17/03/22 

 
  

22 18/03/22 

 
  

23  

21/03/22 
  

24 22/03/22 

 
  

25 23/03/22 

 
  

26 24/03/22 

 
  

27 25/03/22 

 
  

28 28/03/22 

 
  

29 29/03/22 

 
  

30 30/03/22 

 
  

31  

31/03/22 
  

32 01/04/22 

 
  

33 04/04/22 

 
  

34 05/04/22 

 
  

35 06/04/22 
 

  

36 07/04/22   
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36 08/04/22 

 
  

37 11/04/22 

 
  

38 12/04/22 

 
  

39 13/04/22 

 
  

40 14/04/22 

 
  

41 15/04/22 

 
  

42 18/04/22 

 
  

43 19/04/22 

 
  

44 20/04/22 

 
  

45 21/04/22 

 
  

46 22/04/22 

 
  

47 25/04/22 

 
  

48 26/04/22 

 
  

49 27/04/22 

 
  

50 28/04/22 

 
  

51 01/05/22 

 
 Cuti bersama hari raya 

idul fitri 

52 02/05/22 

 
 Cuti bersama hari raya 

idul fitri 

53 03/05/22 

 
 Cuti bersama hari raya 

idul fitri 

54 04/05/22 

 
 Cuti bersama hari raya 

idul fitri 

55 05/05/22 

 
 Cuti bersama hari raya 

idul fitri 

56 06/05/22 

 
 Cuti bersama hari raya 

idul fitri 

57 07/05/22 
 

 Cuti bersama hari raya 
idul fitri 
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58 08/05/22 

 
 Cuti bersama hari raya 

idul fitri 

59 09/05/22 

 
  

60 10/05/22 

 
  

61 11/05/22 

 
  

62 12/05/22 

 
  

63 13/05/22 

 
  

64 16/05/22 

 
  

65 17/05/22 

 
  

66 18/05/22 

 
  

67 19/05/22 

 
  

68 20/05/22 

 
  

69 21/05/22 

 
  

70 22/05/22 

 
  

71 23/05/22 

 
 izin 

72 24/05/22 

 
  

73 25/05/22 

 

  

74 26/05/22 

 
  

75 27/05/22 

 
  

76 30/05/22 

 
  

77 31/05/22 

 
  

78 01/06/22 

 
  

79 02/06/22 
 

  

80 03/06/22   
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81 06/06/22 

 
  

82 07/06/22 

 
 Izin mengikuti sertifikasi 

di kampus 

83 08/06/22 

 
 Izin mengikuti sertifikasi 

di kampus 

84 09/06/22 

 
 Izin mengikuti sertifikasi 

di kampus 

85 10/06/22 

 
 Izin mengikuti sertifikasi 

di kampus 

86  

13/06/22 
  

87 14/06/22 

 
  

88 15/06/22 

 
  

89 16/06/22 

 
  

90 17/06/22 

 
  

91 20/06/22 

 
  

92 21/06/22 

 
  

 

 

Mengetahui  

Pembimbing Kerja Praktek 

 

 

 

 

Eri Cahyadi,S.Pi 

Nip.19780202 200212 1 008 
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