
 

  

BUKU PANDUAN KERJA PRAKTEK 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS UDAYANA 

 

 

 

 

 

2017 

 



Program Studi Teknologi Informasi U N I V E R S I T A S    U D A Y A N A 

 

i | H a l a m a n  
 

 

 

Kata Pengantar 

 

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir ini diterbitkan sebagai pedoman yang wajib diikuti oleh 

para mahasiswa, staf engajar, dan dosen pembimbing di Program Studi Teknologi Informasi, 

Fakultas Teknik Universitas Udayana dalam pelaksanaan Tugas Akhir pada Proram Sarjana. 

Pedoman ini berlaku mulai Semester Gasal 2008/2009. Dengan bantuan buku pedoman ini, 

dalam proses pelaksanaan Tugas Akhirnya, mahasiswa diharapkan dapat memperkaya 

kemampuan-kemampuannya, khususnya dalam merangkum dan menuliskan semua pengalaman 

yang diperolehnya semasa belajar di Program Studi Teknologi Informasi untuk memecahkan 

persoalan-persoalan dalam bidang keahlian tertentu secara ilmiah.  

Apa yang telah diupayakan tersusun daam Buku Pedoman ini tidak mungkin sempurna, 

khususnya dalam mengantisipasi perubahan perubahan cepat yang terjadi di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi informasi. Untuk itu, kritik atau koreksi membangun akan selalu 

ditunggu dan diterima dengan senang hati. Kepada para semua pihak yang telah bekerja keras dan 

tulus, sehingga buku pedoman ini dapat tersusun dengan baik, kami sampaikan terim kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya.  
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Bab 1 Pengertian, Cakupan, dan Tujuan 
Kerja Praktek 

 

 

1.1 Pengertian 

Dalam sub bab Pengertian ini, akan disajikan pengertian-pengertian terkait mengenai Kerja 

Praktek. 

1.1.1 Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan kegitan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat maupun di 

perusahaan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya di dunia kerja 

serta mendapatkan umpan balik perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat maupun jalur 

pengembangan diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya. 

1.1.2 Tujuan Kerja Praktek 

1. Tujuan Umum 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan secara 

profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah bidang Teknologi Informasi yang ada dalam 

dunia kerja, dengan bekal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah.  

2. Perancangan Prototype 

a. Melatih kemampuan dalam pengembangan sistem.   

b. Memahami pengembangan pengetahuan praktis sebagai penerapan teknologi di industri 

atau jasa, terutama yang terkait dengan bidang Teknologi Informasi. 

c. Mempelajari aplikasi dan relevansi pengetahuan  akademis dalam praktek-prakteknya.   

d. Menerapkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan teknologi informasi.   

e. Mampu mengembangkan sistem dengan menerapkan model pengembangan software  

yang benar  (seperti : waterfall, spiral, RAD, incremental development,  prototyping).    

f. Mampu merancang sistem (proses,  database, user interface).  

g. Mampu melakukan  pengujian sistem dan menghitung biaya proyek. 

3. Pasar Kerja 
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a. Membandingkan ilmu pengetahuan teori dengan penerapannya di pasar kerja dan 

mengaitkan dengan teknologi yang ada. 

b. Mampu memberikan kontribusi perbaikan dalam operasional, pengambilan keputusan 

dan perencanaan. 

c. Mengukur tingkat manfaat ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam berbagai kehidupan 

masyarakat. 

d. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengevaluasi kinerja sistem yang diterapkan 

dan memberikan solusi perbaikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

e. Mengetahui tentang struktur organisasi, manajemen dan teknologi yang diterapkan di 

perusahaan. 

f. Mempelajari pengembangan pengetahuan praktis sebagai penerapan teknologi di Industri 

atau Jasa, terutama yang terkait dengan bidang Teknik Informatika. 

g. Mempelajari aplikasi dan relevansi bahan - bahan kuliah dalam praktek dan 

mengembangkannya. 

h. Mendapatkan umpan balik perkembangan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan 

dan wawasan. 

i. Dapat memahami konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja nyata, namun tidak 

terbatas pada: "hubungan atasan - bawahan", "hubungan sesama kolega", "ketidak pastian 

dan ketidak - konsistenan spesifikasi", "penerapan lapangan yang terkadang tidak sesuai 

dengan teori akademis", dan lain sebagainya. 

j. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja, serta memperoleh surat 

keterangan kerja (referensi) dari Instansi/ Perusahaan. 

1.1.3 Sasaran Kerja Praktek 

Kerja Praktek diarahkan pada organisasi/instansi/perusahaan yang mendayagunakan komputer  

sebagai instrumen teknologi informasi, sehingga mahasiswa dapat mengamati prosedur kerja dan 

menganalisa permasalahan kemudian merancang sistem pemrograman dan aplikasi yang sesuai. 

1.2 Kelayakan Judul 

1. Tidak Terjadi Duplikasi 

Duplikasi menunjukkan adanya kesamaan antara yang diusulkan dengan yang telah dikerjakan 

oleh pihak lain sebelumnya. Perilaku ini lebih dikenal PLAGIAT. Pertimbangan duplikasi dapat 

dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu JUDUL dan METODOLOGI (Khusus Bedah Paper / 

Teknologi). Khusus perusahaan, satu perusahaan dimungkinkan Kerja Praktek lebih dari satu kali 
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atau lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, dengan catatan ruang lingkup bahasan jelas 

dan bervariasi. 

2. Kemutakhiran 

a. Bedah Paper / Teknologi 

1) Kemutakhiran erat hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta pengembangan dari yang telah dicapai hingga kini. 

2) Pertimbangan kemutakhiran juga dapat dilihat dari sudut waktu pencapaian atau 

penemuan dan relevansinya hingga saat ini. 

3) Penemuan baru ilmu pengetahuan yang relevansi dengan Teknik Informatika. 

4) Penemuan baru teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. 

b. Perancangan Protipe 

1) Mengembangkan sistem untuk menambah kemampuan sistem lama atau untuk 

mengatasi kelemahan sistem lama 

2) Mengembangkan sistem aplikasi untuk tujuan umum 

3) Mengembangkan sistem sebagai alat kontrol 

c. Perusahaan 

1) Mengenalkan teknologi yang digunakan yang jarang diketahui oleh umum, berkaitan 

dengan Teknik Informatika. 

2) Kemutakhiran sistem pengamanan informasi. 

3. Kandungan Ilmiah 

Kandungan Ilmiah disini juga mencakup keunikan ilmiah, kedalaman (bobot) ilmiah dan 

ruang lingkup. 

4. Daya Tarik Perusahaan 

Daya tarik permasalahan dapat dilihat dari aspek ilmiah, keunikan sistem, manfaat, 

melanjutkan karya ilmiah sebelumnya, perbaikan hasil karya ilmiah sebelumnya, teknologi 

jaringan yang digunakan, teknologi yang belum ditemukan di pasaran. 

5. Tingkat Kesulitan dan Ruang Lingkup 

Tingkat kesulitan dan ruang lingkup adalah dua komponen yang menjadi pertimbangan 

penting. Kedua komponen sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengusul dan waktu yang 

tersedia. Akan tetapi, kedua komponen juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

apakah layak dikerjakan oleh satu orang atau kelompok. 

6. Relevansi Kemampuan dengan Latar Belakang Pendidikan 
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Pertimbangan kelayakan judul sangat memperhatikan kemampuan pengusul dan relevansi 

antara topik yang diusulkan. Salah satu parameter utama adalah prestasi akademik yang 

dicapai oleh mahasiswa/i. 
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Bab 2 Kerja Praktek 

 

 

2.1 Bagian Awal 

Bagian Awal Laporan Kerja Praktek terdiri atas: 

2.1.1 Halaman Sampul 

Sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah, Halaman Sampul harus 

dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca  

2.1.2 Halaman Judul 

Secara umum informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama dengan Halaman Sampul, 

tetapi pada Halaman Judul, dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk tujuan dan dalam 

rangka apa karya ilmiah itu dibuat.  

2.2 Bagian Isi 

Bagian Isi Kerja Praktek terdiri atas 

2.2.1 Sasaran Kerja Praktek 

Judul untuk Kerja Praktek harus jelas dan informatif, interpretatif. Kata-kata untuk judul. Judul 

itu harus lebih sederhana, singkat dan spesifik sebaiknya tidak melebihi dua belas patah kata.Agar 

lebih mudah menangkap maknanya terpaksa menggunakan lebih banyak kata, pisahkan sebagian 

kata-kata itu menjadi sub-judul tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai ruang lingkup 

Kerja Praktek yang diusulkan. Menggambarkan secara ringkas gagasangagasan Kerja Praktek 

dengan memperhatikan batasan kualitatif, kuantitatif, dan tujuannya. Untuk judul Kerja Praktek, 

sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata klise, seperti penelitian pendahuluan, perancangan 

dan pembuatan, studi, analisis, dan lain-lain. Judul hendaknya dapat diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris yang representatif. 

2.2.2 Latar Belakang 

Mengungkapkan konsep, gejala, dan dugaan dalam suatu karya ilmiah, sistem atau teknologi. Di 

bidang teknologi, Kerja Praktek juga dapat berupa penerapan teknologi alternatif sebagai solusi 
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masalah aktual atau berupa pembuktian ilmiah. Karena itu, setiap karya ilmiah atau teknologi 

yang diajukan untuk Kerja Praktek dilengkapi latar belakang timbulnya masalah (aktual) yang 

memerlukan pemecahan. Latar belakang timbulnya masalah, menguraikan secara kualitatif dan 

kuantitatif kondisi obyektif teknologinya saat ini. Uraian di dalam latarbelakang hendaknya 

ringkas, lengkap, logis, sistematis, dan lugas. Keterangan yang diuraikan disajikan dalam bahasa 

yang langsung menunjukkan inti persoalan. Kejelasan menguraikan latar belakang akan 

memudahkan dalam merumuskan masalah yang dihadapi dalam Kerja Praktek. 

2.2.3 Perumusan Masalah 

Rumuskan permasalahan yang anda coba ketahui, cara mencapainya hingga tercapainya solusi. 

Masalah yang akan dicari pemecahannya melalui suatu kegiatan Kerja Praktek, hendaknya 

dirumuskan secara deskriptif dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas guna menambah 

ketajaman perumusannya. Pada prinsipnya masalah yang akan dicari pemecahannya itu harus 

terbatas ruang lingkupnya agar dapat diambil kesimpulannya yang definitif. Sehingga, 

memudahkkan untuk mencari pendekatan dan konsep sebagai solusi masalah yang diteliti. 

Pengertian terbatas itu berorientasi pada prospek kegunaanya secara operasional. Bila kegunaan 

operasionalnya hanya dapat dicapai melalui perumusan masalah yang agak luas, maka orientasi 

perumusannya diarahkan pada bisa atau tidaknya pelaksanaan Kerja Praktek itu dengan masalah 

yang agak luas. Biasanya dituliskan dalam bentuk kata tanya. 

2.2.4 Tujuan Kerja Praktek 

Diharapkan Kerja Praktek itu dapat menghasilkan data atau informasi yang disusun melalui Kerja 

Praktek. Uraikan dengan singkat tujuan dari Kerja Praktek, dengan mempertimbangkan baik dari 

aspek pilihan (Dapat dilihat pada Tujuan Kerja Praktek yang telah dijelaskan sebelumnya sesuai 

dengan pilihan Kerja Praktek. Akan tetapi perlu dikaitkan dengan Judul dan Ruang Lingkup 

Bahasan Kerja Praktek yang anda usulkan), maupun Judul Topik yang diusulkan 

2.2.5 Manfaat Kerja Praktek 

Uraikan secara singkat tapi jelas berbagai gagasan yang akan diperoleh dari Kerja Praktek itu yang 

dapat menjadi sumbangan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bagi 

pemecahan masalah pembangunan, atau bagi pengembangan kelembagaan. Atau paling tidak 

dapat menjadi masukan dan acuan untuk mahasiswa/i yang lain. Secara umum Manfaat Kerja 

Praktek sesuai dengan pilihan dan topik yang dibahas harus ditinjau dari 4 (empat) hal, yaitu: 

1. Apa manfaat bagi mahasiswa tersebut. 

2. Apa Manfaat Bagi Perusahaan. 
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3. Apa manfaat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Teknologi  

4. Apa manfaat bagi pengguna  

2.2.6 Manfaat Kerja Praktek 

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari melebarnya penelitian. Uraikan secara 

ringkas tetapi jelas hal-hal yang perlu dibatasi untuk beberapa komponen pendukung Kerja 

Praktek, seperti data, alat (tools) maupun metode sehingga lebih fokus. Tunjukkan apa saja yang 

akan dikerjakan. 

2.2.7 Metodologi Kerja Praktek 

Uraikan secara rinci langkah-langkah operasional yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

Kerja Praktek. Uraian dapat mencakup variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rencana 

penelitian, teknik pengumpulan data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian yang 

menggunakan metoda kualitatif. Perlu juga diuraikan pendekatan yang digunakan, proses 

pengumpulan dan analisis data, proses penafsiran penyimpulan hasil penelitian 
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3.1. Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek 
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3.2. Proses Permohonan Kerja Praktek 

 


