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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1.   Latar Belakang 

 
Politeknik Negeri Bengkalis merupakan institusi pendidikan   tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi profesional yang memiliki spesialis dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan-jurusan teknis yang 

berbeda jenis. Politeknik juga dapat merujuk pada sekolah pendidikan menengah 

yang berfokus pada pelatihan vokasional. Tentunya hal tersebut harus dicapai 

dengan unsur penguasaan teori dan praktek. Salah satu cara agar mahasiswa dapat 

mewujudkan hal tersebut maka diadakanlah Kerja Praktek (KP). 

Kerja   Praktik   (KP)   adalah   kegiatan   mahasiswa   yang   dilakukan   di 

masyarakat maupun di perusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh dan melihat relevansinya di masyarakat maupun melalui jalur 

pengembangan diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya. 

KP dapat dilakukan diberbagai perusahaan ataupun instansi perusahaan 

ataupun insatansi pemerintah terutama yang menerapkan teknologi informasi agar 

pengalaman  yang  diperoleh  sesuai  dengan  kompetensi  yang  ada  diprodi  TI. 

Penulis memutuskan untuk melakukan Kerja Praktek di Kantor Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkalis. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis 

penulis ditempatkan dibagian umum, karna dibagian tersebut banyak pekerjaan 

yang penysusunan, penginputan data, pengarsipan data dan melibatkan 

komputerisasi. Oleh karena itu penulis memilih untuk melakukan  Kerja Praktek 

ditempat tersebut. Dengan demikian, melalui Lapoan Kerja Praktek (LKP) ini 

penulis hendak membahas tentang “Perancangan Aplikasi Absensi Pegawai 

Berbasis Website Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis“.
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1.2.  Tujuan 

Program Kerja Praktik (KP) yaitu: 
 

 

1. Meningkatkan      pengetahuan,      pengalaman,      kemampuan      

dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya. 

2. Membandingkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 

dengan yang ada di lapangan. 

3. Mempelajari bagaimana sistem atau pahapan persiapan 

pemilihan yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga 

penyelengara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, 

kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilihan 

umum. 

4. Merancang    website    untuk    membantu    mempermudah    

pegawai melakukan absensi di Kantor Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkalis. 

 

1.3.   Manfaat 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek (KP) yaitu: 
 

1. Mengetahui sistem atau tahapan persiapan pemilihan yang 

dilakukan oleh KPU. 

2. Dapat mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering 

terjadi dalam dunia kerja. 

3. Memperoleh pengetahuan yang berguna dalam 

mempersiapkan diri untuk terjun langsung ke masyarakat 

kelak, setelah mahasiswa menyelesaikan studinya. 

4.  Dapat  membangun  dan  menyelesaikan  Aplikasi  Absensi  

Pegawai Berbasis   Website Di Kantor Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkalis. 
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