
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UniversitasTeknokrat sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan 

kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu 

diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan 

tujuan pendidikan nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.objek kajian 

program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan 

yang menjadi mitra program PKL. Program PKL merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi 

Teknokrat. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan 

ilmu, dan pembentukan awal lulusan  yang kompeten pada bidangnya masing-

masing.  

PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Penulis memandang 

bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan 

kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Tempat PKL 

yang saya pilih adalah Kopkar Dwi Karya, karena Kopkar Dwi Karya bergerak di 

bidang simpan pinjam, penjualan kebutuhan rumah tangga dan penjualan 

kendaraan bermotor, namum Kopkar Dwi karya sedang memerlukan seorang 

tenaga pembantu untuk di bagian IT (Information Technologi). Karena perusahaan 

tersebut sedang mengalami gangguan di bagian jaringan, baik jaringan komputer 

atau jaringan komunikasi internal dan masalah pengolahan pengarsipan data 

koperasi. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kopkar Dwi Karya 

yang dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 25 Juli s.d 17 September 

2016



 

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Maksud Praktik Kerja Lapangan menunjukan apa yang dilakukan pada 

kegiatan PKL antara lain : 

1) Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja. 

2) Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang 

keahlian. 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan menunjukan apa yang dilakukan pada kegiatan 

PKL antara lain: 

1) Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.Meningkatkan 

dan memperluas pengetahuan serta hubungan sosial dengan lembaga-lembaga 

lainnya. 

2) Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk 

beradaptasi dengan suasana lingkungan kerja yang sebenarnya.  

3) Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan 

didunia kerja. 

4) Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan  

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan atau fungsi selama melakukan pelaksanaan PKL adalah : 

1) Melatih displin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja, 

kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi. 

2) Meningkatkan rasa percaya diri, yang selanjutnya mendorong untuk 

meningkatkan keahlian profesional. 

3) Menerapkan ilmu yang telah diberikan selama di perkuliahan. 

4) Menambah pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) 

 

 



 

1.4 Tempat PKL  

Pelaksanaan PKL bertempat di Koperasi Karyawan Dwi Karya. Beralamat 

Jalan Arah Menggala  KM 77, Kec. Terbanggi Besar, Kab.Lampung Tengah, 

Lampung, Indonesia. 

 

1.5 Jadwal Waktu PKL  

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester pendek yang berlangsung selama 

2 bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 25 Juli s/d 17 September 2016.Dengan 

jadwal waktu kerja selama PKL dimulai dari hari Senin s.d. Sabtu dan waktu 

pelaksanaan pkl dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. 

 



 

 

 


