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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, pada zaman yang sudah modern seperti sekarang teknologi 

informasi sangat dibutuhkan. Seiring dengan permasalahan yang terjadi di kehidupan 

sehari-hari maupun dunia kerja menimbulkan keinginan manusia untuk membuat 

segalanya menjadi lebih praktis, oleh karena itu adanya inovasi untuk menciptakan 

sesuatu teknologi sebagai media agar kebutuhan manusia menjadi lebih mudah dan 

praktis sangat dibutuhkan. Dengan demikian masyarakat zaman modern dituntut untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, ketepatan 

dan keakuratan untuk memberi informasi sehingga pekerjaan yang dikerjakan 

mendapatkan hasil yang optimal.  

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa kebutuhan terhadap teknologi informasi 

yang berkualitas dirasakan pula oleh LPP RRI Bandung dalam kegiatan membuat 

laporan kinerja. Selama ini dalam pembuatan laporan kinerja harian dibuat secara 

manual dengan diketik dan di cetak menggunakan aplikasi berupa aplikasi lembar 

kerja. Pembuatan laporan kinerja ini dilakukan setiap hari sesuai dengan jam kerja 

pegawai yang nantinya akan di berikan kepada atasan pegawai untuk ditandatangani 

dan di masukan kedalam arsip untuk laporan tahunan. Pada saat ini terdapat 

kekurangan dalam melakukan pencatatan data laporan kinerja yang penyimpanan nya 
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dilakukan secara manual sehingga apabila arsip laporan capaian kinerja hilang maka 

pegawai harus mencetak kembali atau bahkan harus membuat ulang karena data 

laporan capaian kinerja telah dihapus oleh pegawai. Karena hal-hal diatas maka 

pengarsipan laporan capaian kinerja menjadi terhambat selain itu apabila terdapat audit 

dari Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) akan terhambat pula karena data yang 

dibutuhkan hilang. Adapun latar belakang penulis melakukan kerja praktek di LPP RRI 

Bandung di bidang Teknologi dan Media Baru yaitu, menganalisa sistem informasi di 

Teknologi dan Media Baru khususnya dalam pembuatan Aplikasi Laporan Capaian 

Kinerja Online yang sebelum nya masih memiliki banyak kekurangan dengan hanya 

menggunakan aplikasi lembar kerja. 

Berdasarkan uraian diatas penyusun bermaksud menyusun laporan kerja 

praktek dengan mengambil judul “Laporan Capaian Kinerja Berbasis Web” 

 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat identifikasi masalah berupa terjadi 

penumpukan berkas saat pengarsipan , dalam pembuatan laporan masih belum efektif 

dan data arsip yang kerap kali hilang. 
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1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas didapat rumusan masalah yaitu bagaimana membuat atau 

membangun aplikasi Laporan Capaian Kinerja Online bebrbasis Web di LPP RRI 

Bandung ? 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Adapun  maksud dan tujuan penulis dalam pembuatan aplikasi dan penulisan 

laporan yang telah melaksanakan kerja praktek yaitu sebagai syarat mata kuliah Kerja 

Praktek juga untuk membangun aplikasi yang dapat membantu memudahkan 

pembuatan laporan kinerja harian dan meminimalisasi dalam pengarsipan . Ada pun 

maksud dan tujuan kerja praktek ini adalah: 

 

1.3.1. Maksud 

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek di LPP RRI Bandung adalah untuk 

mengolah, menganalisis dan mengimplementasikan aplikasi laporan capaian kinerja 

harian. 

1.3.2. Tujuan 

Untuk membangun aplikasi yang dapat membantu memudahkan pembuatan 

laporan kinerja harian dan menjadi lebih efisien dalam pengarsipan agar dapat 

mengurangi pengeluaran kertas. 
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1.4. Batasan Masalah  

Dalam menyusun laporan ini penyusun memberikan batasan masalah agar 

dalam penjelasannya nanti akan mudah, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan 

serta terorganisasi dengan baik. Penyusun melakukan kerja praktek tidak hanya 

melakukan satu macam pekerjaan saja tetapi bermacam-macam pekerjaan, tetapi lebih 

spesifik terhadap aplikasi Laporan Capaian Kinerja harian kegiatan yang dikerjakan 

yaitu input data, edit data, hapus data, pencarian data, sehingga dalam laporan ini hanya 

akan membahas langkah-langkah implementasi aplikasi Laporan Capaian Kinerja.  

1.5. Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek 

Dalam menyusun laporan kerja praktek ini, lokasi yang menjadi objek untuk 

menyusun laporan yaitu, bertempat di instansi pemerintahan tepatnya di Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Rebuplik Indonesia Bandung yang beralamat di Jl. Diponegoro 

No.61, Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122 Telp. (022) 

7207031, penulis ditempatkan di bidang Tekonlogi dan Media Baru seksi Teknik 

Studio dan Media Baru. Kerja praktek ini dilakukan selama 20 hari terhitung dari 

tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2018. Kehadiran dilakukan 

sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu senin sampai jum’at, waktu kerja praktek 

dimulai pukul 08.00 sampai 17.00 WIB. 

 Pada penelitian yang dilakukan maka penulis membuat perencanaan 

untuk jadwal penelitian yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek 

NO Aktivitas 

 Waktu   

  Mei Juli Agustus September 

1 Pengajuan Kerja Praktek                 

2 Penerimaan Kerja Praktek                 

3 Pelaksanaan Kerja Praktek                 

4 Penyusunan Kerja Praktek                 

 


