
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan Tahun 2017 disebutkan bahwa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

(FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia menilai bahwa perlu diadakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan bentuk penerapan teori dan ilmu yang 

telah dipelajari penulis selama masa perkuliahan yang kemudian diterapkan untuk 

menghadapi dunia kerja. 

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

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

dilaksanakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen yang 

memenuhi syarat. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan pelatihan 

kerja nyata yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Adanya 

pelatihan PKL diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari, sehingga praktikan siap untuk berkompetisi dalam dunia kerja setelah 

menyelesaikan proses pendidikan pada tingkat Universitas.  

Adapun lokasi PKL yang dipilih penulis yaitu PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit 

Pelabuhan Tarahan Lampung Selatan. Alasan penulis memilih tempat tersebut 

yaitu karena penulis ingin menerapkan ilmu yang penulis dapatkan pada 

perusahaan dengan skala nasional seperti PT Bukit Asam, khususnya pada Satuan 

Kerja Kajian Operasi dan Teknik (K.O.T).  

1.2. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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1.2.1. Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 

1 Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktek kerja. 

2 Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

3 Memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja yang sebenarnya. 

4 Memahami etos kerja yang telah lama dilakukan pada suatu 

instansi/perusahaan. 

5 Mendapatkan ilmu yang didapatkan dari tempat PKL yaitu, sopan 

santun kepada orang lain dan mengetahui cara kerja disuatu 

instansi/perusahaan yang telah lama dilakukan. 

1.2.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1 Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan. 

2 Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan 

teori yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya). 

3 Membandingkan antara ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara 

teori dengan implementasi selama praktek kerja lapangan. 

4 Mengetahui bagaimana tata cara kerja untuk melakukan input data dan 

fasilitas yang digunakan untuk melakukan input data yang ada di 

instansi/perusahaan. 

5 Memperbaiki sistem input data yang ada di instansi/perusahaan agar 

kinerja semakin maksimal. 

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Setelah melakukan PKL selama dua bulan pada PT Bukit Asam Lampung Selatan, 

penulis mendapatkan manfaat yang sangat besar di antaranya : 

1.3.1. Bagi Penulis 

1 Menumbuhkan sikap disiplin terhadap waktu, bertanggunngjawab 

terhadap perkerjaan, saling menghormati terhadap karyawan instansi. 

2 Meningkatkan dan memantapkan sikap profesionalisme dalam usaha 

pembekalan untuk terjun kelapangan pekerjaan yang sebenarnya. 

3 Sebagai media untuk mengenal lingkungan kerja yang berbeda dengan 

lingkungan kampus. 

4 Mendapatkan skill yang meliputi, pengetahuan tentang jaringan 

komputer dan pembuatan sistem informasi berbasis website. 

1.3.2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Selain penulis, Universitas Teknokrat Indonesia juga mendapatkan manfaat dari 

PKL yang telah penulis lakukan selama dua bulan, yaitu : 

1 Terbuktinya bahawa sumber daya manusia yang dihasilkan oleh 

Universitas Teknokrat Indonesia mampu memberikan manfaat bagi 

masyarakat. 

2 Menjalin tali silaturahmi antara Universitas Teknokrat Indonesia dan 

PT Bukit Asam (Peltar) Tbk. 

3 Universitas Teknokrat Indonesia dapat mengetahui lebih jauh tentang 

sistem yang ada pada perusahaan yang berguna sebagai pacuan untuk 

mempersiapkan mahasiswa lulusan yang mampu mengikuti 

perkembangan sistem. 
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1.3.3. Bagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan 

Adapun manfaat yang didapat oleh PT Bukit Asam Lampung Selatan yaitu 

sebagai berikut : 

1 Mendapatkan sistem input data yang lebih maksimal. 

2 Meningkatnya kinerja karyawan khususnya pada Satuan Kerja Kajian 

Operasi dan Teknik (K.O.T). 

3 Meningkatnya keamanan dalam File Sharing pada Satuan Kerja 

Kajian Operasi dan Teknik (K.O.T). 

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Pelaksanaan kegiatan PKL bertempat pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit 

Pelabuhan Tarahan, Lampung Selatan, di Satuan Kerja Kajian Operasi dan Teknik 

(K.O.T). Beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan Lampung Selatan, 

kode pos (31545), telepon (0721) 31545, fax (0721) 31577, email 

@bukitasam.co.id, website resmi : ptba.ca.id. Jarak yang ditempuh oleh penulis 

selama melakukan kegiatan PKL yaitu sejauh 28.4 km (Melalu jalur lintas timur) 

dengan waktu tempuh 51 menit. 



 

5 
 

 

Gambar 1.4 Map Jalur Ke PTBA 

Sumber: Google.map 

 

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester genap 2017 yang berlangsung selama 

dua bulan yang dimulai dari tanggal 10 April 2017 sampai dengan 2 Juni 2017. 

Jadwal kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at, jam kerja 

dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. 

Sebagai persiapan untuk menghadapi PKL, penulis telah melakukan beberapa 

tahapan pembekalan yang dimulai dari tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 

tanggal 5 April 2017 yang bertujuan untuk memperdalam keahlian khususnya 

dalam bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mempersiapkan dan 

memaksimalkam kemampuan penulis sehingga dapat berguna bagi perusahaan 

yang dijadikan tempat PKL. 

Adapun lama penulis dalam melakukan penulisan laporan PKL yaitu selama satu 

bulan yang dimulai dari tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017. 


