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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis merupakan Lembaga Pemerintahan 

Non-Kementrian yang bertugas untuk melakukan tugas Pemerintah di Bidang 

Statistik yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Untuk menjalankan 

kerja dari fungsi Badan Pusat Statistik tersebut maka membutuhkan pegawai untuk 

membantu segala proses kerja dari Badan Pusat Statistik Bengkalis. Dalam proses 

kerja tersebut setiap pegawai memiliki beban kerja sesuai dengan jabatan yang 

diterimannya. Pada Badan Pusat Statistik Bengkalis pendataan beban kerja dan 

capaian kinerja sudah dilakukan, namun dengan banyaknya pegawai di BPS 

Bengkalis sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memproses data 

pegawai di BPS Bengkalis dan sangat tidak efektif. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi pada zaman sekarang 

ini, proses pendataan beban kerja dan capaian kinerja pegawai diterapkan ke dalam 

sebuah sistem yang akan mencakup poin penting untuk proses pendataan tersebut, 

sehingga Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Tata Usaha serta Kepala Dinas dapat 

mengelola seluruh data beban kerja pegawai dan Kepala Dinas melakukan evaluasi 

penilaian terhadap capaian kinerja pegawai Badan Pusat Statistik Bengkalis yang 

tersistem dan sangat efektif untuk mendata kinerja pegawai di BPS Bengkalis agar 

tidak banyak menghabiskan waktu dalam memproses Capaian Kinerja Pegawai. 

Dalam kasus ini, sistem yang akan dikembangkan yaitu berbasis web. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka akan dirancang sebuah “Sistem 

Informasi Beban Kerja dan Capaian Kinerja Pegawai pada Badan Pusat 

Statistik (BPS) Bengkalis” untuk mempermudah monitoring beban kerja dan 

penilaian kinerja dari pegawai Badan Pusat Statistik Bengkalis. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah di pelajari 

selama kuliah. 
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2. Melatih mahasiswa/I agar dapat bekerja secara professional. 

3. Menambah wawasan untuk memecahkan masalah yang ada di dunia kerja. 

4. Meningkatkan kemampuan dalam pembuatan website. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kerja praktek adalah: 

1. Mahasiswa/i dapat meningkatkan kualitas diri dari pengalaman selama kerja 

praktek. 

2. Menambahkan wawasan mahasiswa terkait seluk beluk dunia kerja. 

3. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Selama melakukan proyek yang diberikan pada saat kerja praktek Adapun 

output yang akan diimplementasikan pada Badan Pusat Statistik  yaitu berupa 

aplikasi Sistem Informasi Beban Kerja dan Capaian Kinerja Pegawai Pada Badan 

Pusat Statistik Bengkalis berbasis Website. 
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