
  BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar belakang kerja praktek 
 

Melihat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sekarang ini, tuntutan terhadap metode pengajaran serta perlunya  peningkatan 
pada materi pendidikan. Maka STMIK Atma Luhur, sebagai lembaga akademis yang 
berorientasi pada ilmu pengetahuan teknologi, menetapkan kurikulum yang fleksibel 
dan mampu mengakomodasikan perkembangan yang ada. Salah satunya dengan 
memberikan mata kuliah kerja praktek kepada mahasiswa. 

 
Dengan kerja praktek mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti dan 

memahami pekerjaan di lapangan. Seluruh mahasiswa tidak hanya dituntut untuk 
memiliki ilmu pengetahuan teknologi dan informasi semata, namun yang lebih 
penting adalah mahasiswa memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menerapkan 
ilmu yang dimiliknya. 

 
Kerja praktek juga sebagai langkah praktis dalam mempersiapkan mahasiswa 

untuk dapat tangkas, ahli, bertanggung jawab dan trampil dalam kehidupannya pada 
dunia kerja. Dan diharapkan kepada mahasiswa agar mendapatkan gambaran 
tentang dunia kerja yang sebenarnya sehingga tidak ada kesan kaku atau canggung 
pada saat terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. 

 
Dalam rangka melaksanakan kerja praktek ini, kami memilih Sekolah 

Entrepreneur, tepatnya pada bidang website toko Online. Dimana website toko Online 
adalah toko yang menjual berbagai macam barang secara on-line(terhubung dengan 
internet). Website toko Online adalah web site yang menjadi fungsi seperti kios, kita 
bisa memesan barang yang kita pilih lalu kita beli dengan cara mengirim uangnya 
lewat rekening bank. Maka barang yang anda pesan akan diantar kerumah anda. Dia 
Dengan demikian laporan kerja praktek ini kami beri  judul “Aplikasi Toko Online 
Berbasis Content Management System (CMS) pada Sekolah Entrepreneur”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2  Perumusan Masalah 
 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, k a m i  merumuskan masalah  sebagai 
berikut : 

 
     a. Bagaimana merancang Toko Online Sekolah Entrepreneur dengan 

menggunakan CMS pada bisnis go online? 
 
 

1.3 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 
 

Adapun dilaksanakannya kerja praktek ini adalah bertujuan untuk sebagai 
berikut: 

1. Tujuan Kerja Praktek 
 

1) Untuk mengetahui rancangan website toko online yang efektif dan 
efisien dengan keadaan pada Sekolah Entrepreneur. 

 
 2) Untuk memenuhi salah satu syarat menyusun skripsi pada strata satu 

program study Teknik Informatika STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 
 
 

        2.  Manfaat Kerja Praktek 
 
 

1.    Menambah  pengetahuan  dan  pemahaman  kami  mengenai  CMS dalam 
pembuatan website toko online. 

 
2. Mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala yang kemungkinan besar terjadi 

dalam mengelola website toko online.  
3. Mampu mengadakan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di perkuliahan 

secara teori dengan kenyataan selama mengikuti kerja praktek. 
 

 
 
1.4 Batasan Masalah 

 
 

Untuk  mempermudah  penulisan  laporan  ini  maka  kami  membatasi 
masalah hanya pada: 

 
a.     Pembuatan website toko online Sekolah Entrepreneur dengan menggunakan 
CMS pada bisnis go online. 

 
 
 
 



1.5 Metodologi Pengumpulan Data 
 
 

Dalam  menyelesaikan  laporan  kerja  praktek  ini  kami  menggunakan 
beberapa metode penelitian antara lain : 

 
a.      Wawancara 

 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat 

mengenai website toko online dengan cara tanya jawab langsung kepada 
bagian IT di Sekolah Entrepreneur. 

 
b.      Observasi 

 
Obeservasi adalah pengamatan langsung bagaimana cara kerja toko 

online dan bagaimana membuat mekanisme pembayaran yang efektif. 
 

c.      Penelitian Kepustakaan 
 

Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang 
mendukung serta mempunyai kaitan dengan laporan kerja praktek ini yang 
bersifat teoritis dengan cara membaca buku, jurnal, dan lainnya. 

 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 

Penyususnan Kerja praktek ini terdiri dari beberapa bab dan masing-masing 
bab tersebut berisi uraian singkat dan memeperjelas selama mengadakan kerja 
praktek lapangan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan lebih sistematis dan spesifik 
sesuai dengan topik permasalahan. Kerja praktek lapangan ini terdiri dari 
5 bab yaitu : 

 
 

 
BAB I             PENDAHULUAN 

 
 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat kerja praktek, ruang lingkup, metodologi, lokasi 
kerja. 

 
 

BAB II          LANDASAN TEORI 
 
 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan si laporan kerja 
praktek dan pendukung dalam pemecahan masalah yang di anggap relevan dengan 
perusahaan. 



 
BAB III           ORGANISASI 

 
 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang perusahan yang 
berisi tentang sejarah berdirinya perusahaan, kegiatan perusahaan 
yang meliputi aktivitas perusahaan, visi dan misi perusahaan, striktur  
oraganisasi  serta  mekanisme  sistem  yang  berjalan  dan fungsi 
dari masing-masing seksi bagian. 

 
BAB IV          ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pada bab ini kami menguraikan tentang pengamatan, analisa, 
perancangan dan pembahasan laporan kerja praktek lapangan yang 
telah di tentukan. 

 
BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Pada bab ini kami mengemukakan kesimpulan dari topik yang 
kami paparkan didalam laporan kerja praktek lapangan ini dan saran-
saran yang mungkin di perlukan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan. 

  


