
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menghadapi tantangan dalam dunia 

kerja. Setiap mahasiswa dituntut tidak hanya sekedar bisa menguasai ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga bisa menerapkannya ke dalam dunia kerja 

yang sebenarnya. Oleh karena itu, dinilai perlu untuk diadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sebagai penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra PKL. 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, 

dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. 

Sebagai salah satu syarat dalam menempuh tugas akhir PKL dilaksanakan untuk 

menambah pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

Mahasiswa diharapkan menjadi lebih terampil dan profesional dalam bekerja. 

Dengan demikian 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. 

Hingga saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat. Banyak 

perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam bidang teknologi informasi 

dan pengembangan perangkat lunak. Salah satu perusahaan teknologi informasi di 

Lampung, yaitu CV Microdata Indonesia telah menjadi perusahaan yang 

menghasilkan produk dan layanan perangkat lunak seperti situs komersial, situs 

berita online, dan  situs pemerintahan. Hal ini melandasi penulis memilih tempat 

PKL di CV Microdata Indonesia, karena selain dapat menerapkan materi-materi 

yang didapat selama perkuliahan juga dapat memperoleh pengalaman yang nyata 

dalam bisnis perangkat lunak. 
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1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari pelaksanaan PKL adalah: 

1. Mahasiswa mempelajari dan beradaptasi dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. 

2. Mahasiswa melakukan praktik kerja sesuai dengan keahlian dan latar belakang 

pendidikannya. 

Tujuan dari pelaksanaan PKL adalah: 

1. Untuk memperoleh wawasan tentang pemrograman dan bisnis perangkat lunak. 

2. Untuk memperoleh pengalaman yang nyata di dunia kerja. 

3. Untuk melatih kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja. 

4. Untuk melatih kemampuan bekerja sama dengan internal maupun eksternal 

perusahaan. 

5. Untuk memberikan sarana pengembangan kepribadian di dunia kerja. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan dari pelaksanaan PKL adalah: 

1. Memperoleh ilmu dan pengalaman kerja. 

2. Meringankan beban kerja perusahaan. 

3. Menjadikan calon lulusan profesional.   

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan PKL bertempat di CV Microdata Indonesia beralamat di Jalan 

Puri Maerakaca 19, Perumnas Way Halim, Way Halim, Bandar Lampung, 

Lampung, 35141. 

 

Gambar 1.1 Jalur menuju CV Microdata Indonesia  

dari Universitas Teknokrat Indonesia 
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Berikut ini adalah foto bagian depan Kantor CV Microdata Indonesia. 

 

Gambar 1.2 Kantor CV Microdata Indonesia 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Semester Pendek Genap 

yang berlangsung selama 52 hari, dimulai dari tanggal 10 Juli 2017 s.d. 30 Agustus 

2017. Waktu pelaksanaan PKL pada CV Microdata Indonesia yaitu 5 hari dalam 

seminggu (Senin s.d. Jum’at) mulai dari pukul 13.00 s.d. 17.00 WIB. 


