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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP  

Praktek Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan secara langsing di dunia kerja. Kerja praktek ini bertujuan untuk 

membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi bagaimana kondisi di kerja nyata yang tidak di dapatkan di perkuliahan. 

Hasil dari Kerja Praktek ini menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa penentu 

bagi keberhasilan di dunia kerja setelah lulus.Setiap mahasiswa wajib mengikuti 

Kerja Praktek (KP) dan KP ini dilaksanakan di perusahaan atau di instansi 

pemerintah maupun non pemerintah. 

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama di era globalisasi maka pada setiap generasi baru harus menyesuaikan 

dan mengembangkan diri terhadap lingkungan yang akan di hadapinya dengan 

cara membekali diri dengan pendidikan. 

Melalui Kerja Praktek ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori-

teori yang telah di peroleh dari bangku akademis untuk melihat, menganalisa, dan 

mempraktekkan kemampuan yang ada, serta memperoleh pengalaman di lapangan 

yang berguna dalam perwujudan pola kerja yang akan di alami selama 

melaksanakan kerja praktek.   

1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

  Tujuan dilakukannya dari kegiatan kerja praktek antara lain : 

1. Meningkatkan kemampuan mengenai ilmu Rekayasa                          

Perangkat Lunak  

2. Agar dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari kampus 

3. Mendapatkan pengalaman baru dan suasana    kerja yang        

sebenarnya sehingga dapat membangun etos kerja yang baik 
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4. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana 

Terapan Rekayasa Perangkat lunak di Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

Manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja praktek antara lain : 

1. Mendapatkan ilmu baru dan pengalaman dalam bidang Web Developer. 

2. Meningkatkan kerja sama antara pihak instansi dengan lembaga 

Pendidikan khususnya Program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak.  

3. Memperoleh kesempatan dalam menganalisis masalah yang ada 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek  

   Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan selama proses kerja praktek 

berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari 07 Februari 2022 sampai dengan 10 

Juni 2022 maka target luaran yang di hasilkan setelah melaksanakan program 

kerja praktek yaitu Front End Aplikasi WhistleBlowing System Kejari Batam yang 

digunakan untuk melakukan pengaduan yang akan di lakukan pada Kejaksaan 

Kota Batam. Website ini di bangun dengan menggunakan Bahasa Pemograman 

PHP dan framework CodeIgniter. 
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