BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa
untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama
mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek
merupakan hal penting untukmembandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah
dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Untuk itu, Informatics & Business Institute (IBI) Darmajaya menerapkan program PKPM,
Kerja Praktek dan Apprentice, yang mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan
Praktek Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah satu
syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata I Fakultas Komputer
Program Studi Sistem Informasi. Melalui Praktek Kerja ini mahasiswa akan dapat
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang
sebenarnya, serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah
ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang
ditugaskan kepadanya. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil
dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan saranasarana pendukung agar menghasilkan lulusan yang baik dan handal.

Saat ini fotografi sedang popular terutama di kalangan remaja. Banyak orang ingin
mengekspresikan ceritanya melalui foto. Mereka membuat foto dan ingin membagikannya
kepada orang lain. Banyak media yang dapat digunakan untuk mempromosikan foto.
Seiring perkembangan teknologi dalam fotografi yang semakin canggih, foto pre-wedding
yang berperan sebagai media dokumentasi mulai semakin diminati dalam dokumentasi
pernikahan. Dengan semakin canggihnya alat-alat dalam bidang fotografi yang didasari
dengan teknologi komputerisasi, kini hasil foto dapat dimanipulasi dan dipadukan dengan
ilustrasi melalui proses digital imaging. Digital Imaging yang juga disebut Digital Image

Processing atau Digital Photographic Imaging pada dasarnya merupakan sebuah metode
untuk mengedit gambar dalam bentuk digital file yang dapat dibaca dan dimanipulasi oleh
komputer, dan mengubah bentuk bagian-bagiannya menjadi gambar yang mempesona.

1.2 Ruang Lingkup kerja Program KP
Adapun ruang lingkup laporan ini penulis melakukan pengamatan yang meliputi :
1.2.1 Pengamatan Umum
Berisi Tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha/kegiatan
utama perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi.

1.2.2 Pengamatan Khusus
Meliputi pelaksanaan pekerjaan secara khusus selama kerja praktek berlangsung
yaitu proses pemesanan pernikahan di studio arcus.

1.3 Manfaat dan tujuan

1.3.1 Bagi Mahasiswa
1. Mahasiswa secara langsung dibimbing oleh pembimbing dari kantor tersebut dan
dari sana mahasiswa belajar tentang pekerjaan yang dijalani, dari sudut pandang
yang baru hingga suasana yang belum pernah dirasakan. Magang yang dilakukan
juga dapat menambah poin pada Curriculum Vitae.
2. Membangun hubungan antar rekan kerja atau perusahaan, peserta dapat
memperbesar rekomendasi atau membuka jalur pekerjaan yang baru dimasa
depan.
3. Mahasiswa dapat belajar langsung dari ahli dengan latar belakang yang berbedabeda, dari sana mahasiswa belajar banyak pengalaman mulai dari keahlian sampai
dengan kerja kelompok.

1.3.2 Bagi IBI Darmajaya
1. Sebagai tolak ukur kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan ilmu
pengetahuan dan permasalah yang dihadapi dunia kerja.

2. Mampu mempertegas eksistensi perguruan tinggi sebagai lembaga yang
menghasilkan lulusan terbaik.
3. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan proses penyelenggaraan Program Studi
Sistem Informasi

1.3.3 Bagi Perusahaan
Dapat mengenal persis kualitas siswa yang berlatih di perusahaan dan intansi

1.4

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Kerja Praktek ini yang dilaksanakan Di Studio Arcus, dilakukan sejak:
Waktu & Tanggal

: 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2021

Pelaksanaan
Tempat

: Jl. Pramuka Gg. Alpukat 5 Sumber Rejo, Kec.
Kemililing Kota Bandarlampung, Lampung, 35151.

1.5

Sistematika Penulisan
Penulisan laporan kerja praktek ini dibagi dalam 5 bagian, masing – masing
dalam sub bagian. Diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang pelaksaan program kerja praktek, ruang
lingkup kerja program kerja praktek, Manfaat dan tujuan Program kerja praktek, tempat
dan waktu pelaksanaan program kerja praktek dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini Berisikan Tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang
usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi.

BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN
Bab ini berisikan tentang analisa permasalahan yang dihadapi perusahaan, temuan masalah,
perumusan masalah, kerangka pemecahan masalah, landasan teori, rancangan program
yang akan dilakukan, program-program.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini memuat uraian hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan landasan teori
yang relevan dan pembahasan hasil analisis mengenai penerapan pembuatan aplikasi
permohonan cuti karyawan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa simpulan yang penting dari semua
uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk
perusahaan.

