
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

 Sebagai universitas, tentunya Universitas Teknokrat Indonesia 

menginginkan lulusannya untuk menjadi lulusan yang berkualitas, dan tentunya 

untuk siap terjun ke dunia kerja. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah 

satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia untuk 

menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Dengan adanya kegiatan 

ini, mahasiswa dituntut untuk mandiri dan melatih kepribadian mahasiswa untuk 

dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang terdapat pada dunia kerja secara 

nyata. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai 

dengan menerapkan bidang ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan. 

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tentunya sangat penting, karena pada 

saat proses perkuliahan, mahasiswa lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu dalam 

bentuk teoritis. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk memraktekkan 

ilmu yang didapat di laboratorium. Namun, praktek ini sangatlah terbatas. 

Mahasiswa harus mendalami ilmu yang didapatkan secara mandiri. Dengan adanya 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan maka mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 

memraktekkan bidang ilmunya dalam kondisi nyata dan juga mendapatkan 

pengalaman dalam dunia kerja. 

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan salah satu tempat spesialis 

percetakan undangan yang bernama 1000Karya. Perusahaan 1000Karya ini 

menerima pesanan berupa undangan pernikahan dan juga undangan khitanan. 

 Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 

1000Karya karena 1000Karya bergerak di bidang desain dan juga percetakan 

undangan yang menjadi salah satu ketertarikan penulis. Desain-desain undangan 

yang dihasilkan oleh 1000Karya juga menjadi salah satu alasan penulis tertarik 

untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena adanya ciri khas dari 

1000Karya yang mengutamakan kualitas dari undangan dan juga kepuasan dari 

pelanggan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis merasa bahwa 1000Karya 
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merupakan salah satu perusahaan di mana penulis dapat menerapkan bidang ilmu 

yang dimiliki. 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

 Maksud dan tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ialah untuk 

menyiapkan lulusan yang mengetahui permasalahan nyata yang terdapat pada 

masyarakat dan menyelesaikannya sesuai dengan bidang ilmu yang telah dipelajari 

dan bukan hanya mengetahui teoritis dari permasalahan yang ada. 

1.2.1 Maksud PKL 

 Maksud Praktik Kerja Lapangan ialah untuk menunjukan apa yang 

dilakukan pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat Praktik Kerja 

Lapangan. 

2. Menerapkan bidang ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan sebagai 

solusi dari permasalahan yang ada pada tempat Praktik Kerja Lapangan. 

3. Membantu kemajuan tempat Praktik Kerja Lapangan menjadi lebih baik 

sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. 

1.2.2 Tujuan PKL 

 Tujuan Praktik Kerja Lapangan menunjukkan apa yang akan diperoleh di 

tempat Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 

1. Memperoleh wawasan tentang bidang pekerjaan yang tidak didapatkan 

selama perkuliahan. 

2. Memperoleh pengalaman bekerja sesuai dengan bidang ilmu selama 

perkuliahan. 

3. Keahlian untuk berinteraksi dengan rekan kerja, klien, dan juga pimpinan di 

tempat Praktik Kerja Lapangan. 

1.3 Kegunaan PKL 

 Praktik Kerja Lapangan tentunya sangat berguna bagi mahasiswa yang 

melaksanakannya. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa antara lain: 
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1. Mahasiswa memperoleh kesempatan menerapkan ilmu yang didapatkan 

selama perkuliahan pada perusahaan. 

2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja. 

3. Mahasiswa belajar cara berinteraksi dalam dunia kerja yang membuka 

wawasan mahasiswa yang terpaku pada dunia perkuliahan. 

4. Mahasiswa dapat menjadi lulusan yang memiliki mental yang siap bekerja. 

Selain bagi mahasiswa, pihak Fakultas Teknologi & Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia mendapatakan manfaat, yaitu: 

1. Perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan dapat membangun kerja sama 

dengan pihak universitas. 

2. Universitas Teknokrat Indonesia menjadi dikenal dengan kualitas 

mahasiswanya yang siap untuk bekerja dan lulusannya mendapatkan 

peluang yang lebih besar untuk diterima pada perusahaan tersebut. 

Manfaat bagi perusahaan di mana penulis melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan ialah: 

1. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang mampu menawarkan solusi dari 

permasalahan yang ada sesuai dengan bidang ilmu penulis. 

2. Karyawan pada perusahaan dapat saling berbagi ilmu dengan penulis 

sehingga wawasannya dapat menjadi lebih luas. 

1.4 Tempat PKL 

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada 1000Karya yang 

merupakan tempat spesialis percetakan undangan yang termasuk startup di 

bidangnya. Bertempat di Jl. At-Taqwa No. 92, Way Dadi, Sukarame, Bandar 

Lampung, 1000Karya menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memesan 

undangan di 1000Karya. Pelanggan 1000Karya umumnya merupakan masyarakat 

Lampung, namun tidak jarang 1000Karya juga melayani pelanggan yang berasal 

dari luar Provinsi Lampung, seperti dari daerah Kalimantan, Jakarta, dan masih 

banyak lainnya. 

 Pada gambar 1.1 dapat dilihat ilustrasi jarak dan waktu tempuh dari 

Universitas Teknokrat Indonesia ke Tempat Praktik Kerja Lapangan. 
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Gambar 1.1 Jarak dan Waktu Tempuh Lokasi Tempat PKL dari Universitas 

Teknokrat Indonesia 

 Pada gambar 1.2 menunjukkan lokasi tempat Praktik Kerja Lapangan yang 

diperoleh dari Google Maps. 

 

Gambar 1.2 Lokasi Tempat PKL 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 20 November 

2017 sampai dengan 13 Januari 2018. Pada tabel 1.1 dapat dilihat waktu jam kerja 

pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 

Tabel 1.1 Waktu Jam Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

No Hari Kegiatan Jam 

1 

 

Senin Jam Kerja 09.00 - 12.00 

Istirahat 12.00 - 13.00 

Jam Kerja 13.00 - 16.00 

2 Selasa Jam Kerja 09.00 - 12.00 

Istirahat 12.00 - 13.00 

Jam Kerja 13.00 - 16.00 

3 Rabu Jam Kerja 09.00 - 12.00 

Istirahat 12.00 - 13.00 

Jam Kerja 13.00 - 16.00 

4 Kamis Jam Kerja 09.00 - 12.00 

Istirahat 12.00 - 13.00 

Jam Kerja 13.00 - 16.00 

5 Jumat Jam Kerja 09.00 - 12.00 

Istirahat 12.00 - 13.00 

Jam Kerja 13.00 - 16.00 

6 Sabtu Jam Kerja 09.00 - 12.00 

Istirahat 12.00 - 13.00 

Jam Kerja 13.00 - 16.00 

7 Minggu Libur - 

 


