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MOTTO  
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ABSTRAKSI 

 

Tuliskan ringkasan laporan Kerja Praktek, lingkup kerja 

praktek (termasuk nama instansi, penjelasan singkat 

tentang aplikasi yang dibuat), pelaksanaan kerja praktek 

(input, proses dan pencapaian hasil), kesimpulan umum 

mengenai kerja praktek yang telah dilakukan dan kata 

kunci. 

Contoh: 

Kerja Praktek dilaksanakan di…… , mulai tanggal 01 

Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 September 2014. 

 

Kerja praktek yang dilakukan adalah perancangan dan 

pembuatan .... (nama sistem yang dibuat utk KP). 

Perangkat lunak tersebut merupakan sebuah sistem untuk 

….. Fitur yang ada dalam sitem tersebut antara lain ….  

 

Pada akhir kerja praktek telah berhasil dikembangkan ... 

(nama sistem yang dibuat utk KP) yang dilengkapi 

dengan dokumentasi …. Presentasi hasil akhir juga telah 

dilakukan untuk pihak instansi. Sistem yang dibuat dapat 

.... (tuliskan manfaat sistem/perangkat lunak yang dibut) 

Kata kunci: …. 
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KATA PENGANTAR 

 

Tuliskan rasa terimakasih kepada siapa saja yang terkait 

dengan Kerja Praktek ini(termasuk pihak instansi) 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Bagian ini berisi pendahuluan mengenai Kerja Praktek 

(KP) yang dilaksanakan. 

 

1.1. Latar Belakang 

Tuliskanlah latar belakang dari pelaksanaan KP di 

instansi yang berkaitan dengan tujuan, misi, visi  atau 

fungsi instansi (Jangan menuliskan tentang pelaksanaan 

mata kuliah Kerja Praktek seperti ditulis kurikulum). 

Contoh (diambil dari [1]): 

Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas 

menyediakan data dan informasi yang berkualitas, 

lengkap akurat, mutakir, berkelanjutan dan relevan bagi 

pengguna data. Data dan informasi statistik yang 

berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan 

kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan 

pemantauan dan mengevaluasi program-program agar 

tepat sasaran.  

Data-data tersebut otomatis setiap bulannya 

dijadikan dokumentasi berupa buku, booklet, majalah, 

dan lain-lain, sehingga berkas-berkas semakin hari 

semakin bertambah. Perpustakaan sederhana yang 
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terdapat di (BPS) adalah tempat dimana 

buku,booklet,majalah, dan lain-lain berasal dari setiap 

Kecamatan, Kabupaten bahkan provinsi terkumpul sesuai 

dengan kategorinya. Ketersediaan data dan informasi 

statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat 

disajikan merupakan tuntutan permintaan masyarakat 

dewasa ini. Hal ini merupakan tantangan bagi BPS dan 

para penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu 

meningkatkan mutu penyediaan data dan informasi statis 

sekaligus mutu pelayanannya. 

Oleh karena itu, sistem informasi perpustakaan 

berbasis web dapat membantu dalam menyediakan data 

dan informasi yang tepat, lengkap dan relevan bagi 

pengguna data. Selain itu, siatem dapat menjadi fasilitas 

yang mendukung dan membantu dalam merekap arsip, 

sehingga data tertata rapi dan efisien. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam kerja praktek ini, rumusan masalah adalah 

bagaimana membangun dan mengimplementasikan 

sistem informasi perpustakaan di BPS? 
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1.3. Tujuan 

Tuliskanlah tujuan atau hasil KP yang telah diperoleh, 

bukan tujuan KP seperti ditulis kurikulum. 

Contoh (diambil dari [1]): 

Kerja praktek yang dilakukan di BPS  dari tanggal 1 Juli 

2014 sampai dengan 31 September 2014 ini bertujuan 

antara lain :  

1. Untuk membangun sistem informasi perpustakaan di 

BPS 

2. Untuk implementasi dan efisiensi pengelolaan data 

perpustakaan di BPS. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Tuliskan yang apa yang dikerjakan dalam kegiatan kerja 

parktek 

Contoh (diambil dari [1]): 

Lingkup materi kerja praktek yang dilaksanakan di 

Badan Pusat Statistik adalah pembuatan sistem informasi 

perpustakaan berbasis web. Sistem informasi 

perpustakaan menangani semua proses dan data 

perpustakaan yang menyangkut hal berikut: 

 Data anggota, 

 Data login, 
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 Data admin, 

 Data data buku, 

 Data transaksi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Tuliskan sistematika penulisan laporan KP 

Contoh (diambil dari [1]): 

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan 

yang menjelaskan latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah serta 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Profil Perusahaan. Bab ini berisi tentang 

struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan, visi 

dan misi perusahaan. 

3. Bab III Teori Penunjang. Bab ini berisi teori-teori 

yang mendukung kerja praktek 

4. Bab IV Perancangan Sistem. Bab ini berisi tentang 

perancangan yang dilakukan meliputi analisa baik 

dari segi kebutuhan hardware dan software.  

5. BabV Implementasi Sistem. Bab ini berisi tentang 

implementasi aplikasi dan pengujian aplikasi. 

6. Bab VI Penutup. Bab ini berisi saran dan 

kesimpulan. 
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BAB II PROFIL INSTANSI/PERUSAHAAN 

<Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktek> 

 

Jelaskan dengan struktur mengenai organisasi atau 

lingkungan KP dan kaitannya dengan lingkup pekerjaan 

KP yang dilakukan.  

 

2.1 Defini tempat KP (contoh definisi BPS) 

Contoh (diambil dari [1]): 
Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintahan non 

Departemen yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data 

statistik dasar, secara nasional maupun regional. Badan Pusat 

Statistik melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi 

statistik nasional maupun daerah, serta melakukan analisa data 

statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. 

Badan Pusat Statistik juga terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan 

kota di seluruh Indonesia. Dinamakan perwakilan Badan Pusat 

Statistik di daerah, karena Badan Pusat Statistik merupan instansi  

vertikal, yakni instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, 

sehingga bukan instansi milik daerah. Di samping memiliki kantor 

perwakilan hingga daerah tingkat II (kabupaten/kota), aparat Badan 

Pusat Statistik ada di setiap kecamatan, yaitu petugas mantri Statistik 

atau saat ini di sebut sebagi KSK (koordinator Statistik Kecamatan). 

 Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik 

mengamanatkan Badan Pusat Statistik bertanggung jawab atas 

perstatistikan di Indonesia. Oleh karena itu, Badan pusat statistik 
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berkewajiban menyediakan beragam jenis data data makro sebagai 

hasil dari kegiatan statistik. 

 Data yang berkesinambungan diharapkan dapat menjadi bahan 

perencanaan dan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh 

keberhasilan program-program pembangunan yang telah di 

laksanakan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi 

masyarakat. Data dan informasi yang tepat guna, mudah, dan dapat 

cepat di akses diharapkan oleh seluruh pengguna data, baik 

pemerintah, akademisi, pebisnis maupun masyarakat umum. Oleh 

karena itu Badan Pusat Statistik berusaha untuk menyediakan data 

dan informasi melalui media.  

 

2.2 Struktur Organisasi 

Tuliskanlah struktur organisasi perusahaan KP dan 

jelaskan posisi tim KP pada struktur organisasi tersebut. 

Catatan: Dalam gambar struktur organisasi, unit atau 

divisi tempat melaksanakan kerja praktek dibedakan dari 

unit lain (dengan penambahan shading atau garis putus-

putus). 

  

Contoh (diambil dari [1]): 

Struktur organisasi BPS dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPS kab. Bangkalan 

 

Dalam melaksanakan kerja praktek, bimbingan diberikan 

oleh Bapak/ibu .... selaku kepala bidang...... Dengan 

demikian, pengembangan aplikasi ini berada di bawah 

lingkup bidang...... (sebutkan nama bidang..) 
 

2.3. Visi dan Misi BPS 

Tuliskan visi dan misi di instansi/perusahaan tempat KP 

Contoh : 
a. VISI :  

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. 
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b. MISI : 

1. Memperkuat landasan konstitusional dan oprasional 

lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang 

efektif dan efisien. 

2. ....... 

2.4. Lingkup Pekerjaan 

Tuliskanlah lingkup pekerjaan divisi atau bagian tempat 

anda melaksanakan KP secara ringkas, kemudian 

kaitkan dengan lingkup pekerjaan kerja praktek yang 

sesuai dengan lingkup dari divisi tersebut. 

 

Contoh (diambil dari [1]): 

Bidang.... memiliki lingkup pekerjaan mengembangkan 

aplikasi yang siap dipasarkan sebagai sebuah produk. 

Pengembangan aplikasi dapat didasarkan pada aplikasi 

yang telah dibuat sebelumnya ataupun berupa aplikasi 

baru. 

 

Dalam pelaksanaan kerja praktek dilakukan pembuatan 

sistem informasi perpustakaan. Proses pembuatan sistem 

informasi dimulai dari analisis kebutuhan hingga 

pendokumentasian pengembangan perangkat lunak. 

Dan seterusnya..... 
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2.5. Deskripsi Pekerjaan 

Tuliskan deskripsi setiap tahap pekerjaan yang dilakukan 

dengan dilengkapi deskripsi pekerjaan mahasiswa KP 

terkait dengan divisi tempat mahasiswa bekerja. 

 

Contoh 1 : 

Secara garis besar, pekerjaan yang telah dilakukan dapat 

dibagi dalam 3 tahap: 

1. Eksplorasi, baik metodologi pengembangan 

perangkat lunak maupun teknologi yang akan 

digunakan dalam mengembangkan perangkat 

lunak. 

2. Pembangunan perangkat lunak dengan 

memanfaatkan hasil eksplorasi. Pembangunan 

perangkat lunak ini dapat dibagi menjadi 

beberapa tahap: 

a. Analisis kebutuhan dan 

pendokumentasiannya dalam Software 

Requirements Specification. 

b. Perancangan perangkat lunak dan 

pendokumentasiannya dalam Software 

Architecture Document. 
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c. Pembangunan perangkat lunak dengan 

menggunakan tools pengembangan.  

d. Pengujian perangkat lunak beserta bug 

fixing dan optimasi performansi. 

e. Pembuatan manual, installation wizard, 

dan configuration files. 

3. Pelaporan kegiatan dan hasil kerja praktek, baik 

kepada .....(tempat kp) maupun kepada prodi 

manajemen informatika, fakultas teknik, 

Universitas Trunojoyo. Pelaporan ini dilakukan 

baik melalui presentasi maupun pembuatan 

laporan kerja praktek. 

 

Atau  

Contoh 2 : 

Deskripsi pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek 

di BPS adalah mengembangkan Sistem Informasi 

perpustakaan yang menangani hal berikut: 

 Pencatatan, modifikasi, dan pelaporan data anggota, 

 Pencatatan, modifikasi, dan pelaporan admin, 

 Pencatatan, modifikasi, dan pelaporan data login, 

 ....... 
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2.6. Jadwal Kerja 

Tuliskan gambaran jadwal kegiatan selama KP, 

rinciannya mengacu ke lampiran Log Activity. 

 

Contoh : 

Kerja praktek dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2015 

sampai dengan 31 Agustus 2015 selama ... minggu. 

Waktu kerja praktek adalah dari hari Senin sampai 

dengan Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 

WITA. 

Secara umum, kegiatan yang dilakukan selama kerja 

praktek adalah sebagai berikut: 

1. Minggu pertama: 

 Pengenalan lingkungan kerja 

 Eksplorasi metodologi pembangunan 

perangkat lunak dengan menggunakan .... 

2. Minggu kedua: 

 Instalasi tools yang akan digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi. 

 Eksplorasi teknologi yang akan digunakan 

dalam pengembangan aplikasi. 

 Eksplorasi DBMS yang akan digunakan 

dalam aplikasi, yaitu .... (misal : MySql). 



 

12 

3. Minggu ketiga: 

 Eksplorasi teknologi yang akan digunakan 

dalam pengembangan aplikasi. 

 Eksplorasi program..... 

 Melakukan analisis kebutuhan dan 

pendokumentasiannya dalam ... (Enterprise 

Architect) 

4. Minggu keempat: 

 Menyesuaikan ulang dokumen Enterprise 

Architect 

 Melakukan perancangan perangkat lunak dan 

pendokumentasiannya dalam Enterprise 

Architect 

 Eksplorasi teknologi yang akan digunakan 

dalam pengembangan aplikasi 

5. Minggu kelima: 

 Menyesuaikan ulang dokumen Enterprise 

Architect 

 Membuat program kecil dengan 

memanfaatkan teknologi hasil eksplorasi. 

 Mempelajari penerapan coding standard 

dalam pembangunan sebuah aplikasi. 
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 Membuat aplikasi menggunakan ... (misal : 

aplikasi web atau desktop) 

6. Minggu keenam: 

 Membuat aplikasi baik sub-sistem aplikasi 

web atau desktop. 

 Melakukan pengujian, bug fixing, dan 

optimasi performansi. 

7. Minggu ketujuh: 

 Melakukan pengujian, bug fixing, dan 

optimasi performansi. 

 Membuat installation wizard dan 

configuration files. 

 Membuat dokumen Test Design Specification, 

User Manual, Installation Manual. 

 Menyesuaikan ulang dokumen Software 

Requirements Specification dan Software 

Architecture Document. 

8. Minggu kedelapan: 

 Melakukan proses pelaporan dan evaluasi 

kerja praktek 

 

Secara keseluruhan, realisasi jadwal kerja sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. Selama kerja praktek, 
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pengembangan sub-sistem web services dilakukan oleh ... 

(nama mhs kp 1) , sedangkan pengembangan sub-sistem 

dilakukan oleh (nama mhs kp 2). Proses analisis, 

perancangan, pengujian, dan dokumentasi dilakukan 

secara bersama-sama. 
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BAB III  TEORI PENUNJANG 

<Pengetahuan/Teori penunjang KP> 

 

Tuliskan tools (perangkat lunak dan hal lain) utama yang 

digunakan selama KP, bukan teori dasar yang diajarkan 

pada perkuliahan. Jangan lupa tuliskan pustaka yang 

menjadi referensi. Cara mengacu lihat bagian dari 

template yang mengacu pada contoh-contoh laporan 

dalam daftar pustaka. 

 

3.1. Teori Penunjang KP  

Selama pelaksanaan kerja praktek di ...., peserta kerja 

praktek menggunakan pengetahuan yang diperoleh 

selama masa perkuliahan sebagai landasan teori 

pengembangan aplikasi .... Pengetahuan dan teori yang 

digunakan antara lain: 

1. Konsep RUP dan Metode pengembangan Perangkat 

Lunak Berbasis Objek 

Teori tentang konsep RUP dan metode 

pengembangan perangkat lunak berbasis objek 

diperoleh di mata kuliah Rekayasa perangkat Lunak. 

2. Konsep RDBMS (Relational Database Management 

System) 
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Teori dan konsep RDMS yang diperoleh di mata 

kuliah Basis Data 1 dan Basis Data 2.  

3. Konsep Sistem Informasi 

Teori tentang pembangunan sistem informasi yang 

baik diperoleh di mata kuliah Sistem Informasi. 

 

3.2. Kakas Pembangunan Sistem Informasi 

Perpustkaaan 

Kakas atau tools yang digunakan dalam pembangunan 

SIMKA antara lain: 

1. SQL Server 2000 

<deleted> 

 

2. PHP Triad (Server Apache, PHP 4.3.11) 

<deleted> 

3. Macromedia Dreamweaver MX 2004 

<deleted> 

4. .... 
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BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

<Pelaksanaan Kerja Praktek> 

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pelaksanaan Kerja 

Praktek meliputi input, proses dan pencapaian hasil.  

 

4.1. Arsitektur Sistem 

Jelaskan tentang arsitektur sistem yang dikerjakan di 

tempat kerja praktek. 

 

4.2. Analisa Kebutuhan<Input> 

4.2.1 Analisa Kebutuhan Fungsional 

Contoh: untuk Kerja Praktek pembuatan perangkat 

lunak, inputnya dapat berupa spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak 

4.2.2 Analisa Kebutuhan Kinerja 

Contoh: 

 Perangkat lunak harus dapat dioperasikan 

maksimal sampai 5 pemakai. 

• Boleh ditambahkan dengan atribut kualitas 

perangkat lunak, misalnya: 
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▫ Sistem login untuk masing-masing 

pemakai di awal penggunaan perangkat 

lunak  

▫ Fasilitas backup data historis sesuai 

periode yang diinginkan  

▫ Fasilitas untuk load data historis yang 

sudah di-back up 

 

4.3. Domain Model<Proses> 

Gambarkan dan jelaskan tentang Domain model 

sistem/aplikasi kerja praktek. 

4.4. Use Case 

Gambarkan dan jelaskan tentang use case diagram 

sistem/aplikasi kerja praktek 

4.5. Robustness Diagram 

Gambarkan dan jelaskan tentang robustness diagram 

sistem/aplikasi kerja praktek 

4.6. Sequence Diagram 

Gambarkan dan jelaskan tentang sequence diagram 

sistem/aplikasi kerja praktek 
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4.7. Class Diagram 

Gambarkan dan jelaskan tentang class diagram 

sistem/aplikasi kerja praktek. 

 

4.8. CDM dan PDM 

Gambarkan dan jelaskan tentang CDM dan PDM 

sistem/aplikasi kerja praktek 
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BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM 

 

5.2. Halaman... 

Gambarkan dan jelaskan tentang halaman2 yang ada 

pada sistem/aplikasi yg dibuat pada waktu KP 

5.3. Uji Coba Sistem 

Gambarkan dan Jelaskan tentang uji coba 

sistem/aplikasi yang dibuat pada waktu KP 
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BAB VI PENUTUP 

 

Tuliskan apa yang perlu disampaikan sebagai penutup 

untuk menunjang kesimpulan dan saran. 

6.1. Kesimpulan 

Tuliskan berbagai kesimpulan mengenai sistem yang 

dibuat utk KP (jelaskan per point) secara keseluruhan  

Contoh : 

Setelah melalui proses pembangunan perangkat lunak ...., 

kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian sistem informasi perpustakaan  

dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi 

perangkat lunak. 

2. Sistem informasi perpustakaan dapat membantu 

pengguna dalam pengelolaan data perpustakaan.  

6.2. Saran  

Contoh : 

Adapun saran mengenai pelaksanaan kerja praktek antara 

lain: 

1. Perlu adanya optimasi secara lebih lanjut, misalnya 

dengan menggunakan bahasa pemrograman yang 

berbeda 
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2. Sistem informasi perpustakaan dapat dikembangkan 

lebih lanjut sehingga dapat dijalankan pada mobile 

devices. 

3. Perlu adanya survei pasar untuk menentukan fungsi 

apa saja yang perlu diterapkan pada mobile devices.  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Tuliskan berbagai daftar pustaka terurut abjad berdasar 
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