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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mempunyai komitmen 

mahasiswanya dapat menjawab tantangan dalam dunia kerja dan menilai bahwa 

perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam hal ini merupakan 

realisasi tuntutan tujuan Pendidikan Nasional, Objek kajian program PKL 

merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam sebuah instansi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

Program PKL yang diadakan oleh S1 Informatika menuntut mahasiswa 

diharapkan dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi 

lingkungan dalam dunia kerja yang ada dan sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja tersebut. Teori-teori yang 

dipelajari selama masa perkuliahan dapat mempraktikkan secara langsung 

Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang dipelajari 

sama dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga teori tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Candra’s Tailor merupakan badan usaha milik perorangan atau sering 

disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membidangi 

usahanya adalah memproduksi berbagai macam pakaian jadi baik pria maupun 

wanita yang berlokasi di jalan Teuku Umar No.37B Kedaton, Kota Bandar 

Lampung, Lampung untuk mengetahui sistem yang berjalan di Candra’s Tailor. 

Alasan menulis memilih Chandara’s Tailor ini sebagai tempat untuk 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain karena penulis bekerja  

di tempat tersebut. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL ) 

      1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan 

Maksud praktik kerja lapangan (PKL) merupakan kesatuan dalam 

proses belajar yang harus penulis selesaikan, karena program praktik ini 

sangat dibutuhkan terutama untuk mengimplementasikannya ilmu 

pengetahuan didunia kerja yang sebenarnya, adapun maksud 

dilakukannya praktik kerja lapangan sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi sebagian syarat memperolah nilai Praktek Kerja 

Lapangan  (PKL) Stara Jurusan S1 Informatika di Fakultas Teknik dan 

Ilmu Computer (FITIK) Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja. 

3. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu dan 

teknologi yang tepat digunakan untuk menunjang produsifitas 

perusahaan. 

     1.2.2  Tujuan Paraktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan dilakukannya praktik kerja lapangan (PKL)  

bertujuan untuk memberi gambaran kepada mahasiswa pada saat bekerja 

baik disuatu lembaga instasi maupun perusahaan, adapun tujuan 

dilakukannya praktik kerja lapangan sebagai berikut : 

1. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja. 

2. Melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika 

yang baik serta dapat bersosialisasi lingkungan sekitar. 

3. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkan dengan dunia nyata. 
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1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

    1.3.1 Bagi Mahasiswa  

Kegunaan yang dilakukannya praktik kerja lapangan (PKL) sebagai 

berikut: 

1. Memperluas relasi jarigan didunia usaha yang nantinya menjadi 

tempat untuk informasi mengenai pekerjaan. 

2. Membandingkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan 

pelaksanan praktik kerja lapangan di perusahaan. 

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam dunia kerja. 

     1.3.2 Kegunaan Bagi Perusahaan 

Kegunaan yang dilakukannya praktik kerja lapangan (PKL) sebagai 

berikut: 

1. Sebagai sarana untuk kerjasama antar pihak perusahaan dengan pihak 

S1 Informatika. 

2. Membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. 

3. Sebagai catatan perusahaan untuk menilai skill dan pengetahuan yang 

dimiliki mahasiswa untuk dapat bergabung diperusahaan tersebut. 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan  (PKL) 

Adapun tempat praktik kerja lapangan (PKL) di Chandra’s Tailor yang 

berlokasi di Jl.Teuku  Umar No.37 B Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 

Tempat pelaksanaan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 

dua bulan terhitung dari 10 Juli s.d 02 September 2017. Berikut ilustrasi gambar 

untuk mengetahui jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke 

Chandra’s Tailor. 
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Gambar 1.1 Denah Lokasi Chandra’s Tailor 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan waktu 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama dua bulan terhitung 

dari 10 Juli s.d 02 September 2017. Dimulai pada hari senin – sabtu 08.00 – 

16.00 WIB di Chandra’s Tailor.  

 


