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1.1

Latar Belakang

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia
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 pengetahun di instansimaupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan
awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian
PKL adalah suatu kegatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar
sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang
berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan
secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang
memebuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1).
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL
merupakan saran strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi
mahasiswa sebagai tenaga professional. Program PKL didukung dengan
perencanaan yang sistematis dan terarah.
Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Hotel Horison Lampung yang
berlokasi di Jalan Kartini Nomor 88 Tanjung Karang, Bandar lampung untuk
mengetahui tentang system yang berjalan pada perusahaan atau instansi tersebut.
Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung
dipraktekkan di Hotel Horison Lampung terutama yang berhubungan dengan
komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang
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dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut
dapat dilaksanakan dengan baik.
1.2

Maksud dan Tujuan PKL
Program PKL yang diberikan Universitas Teknokrat Indonesia, khususnya

pada Program Studi S1 Informatika FTIK sebagai upaya mahasiswa untuk
beradaptasi dengan dunia kerja, serta melihat secara nyata dunia kerja yang
sesungguhnya

sehingga

mahasiswa

mampu

mengasah

kemampuan

dan

keterampilan kerja. Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL antara
lain :
1.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di
Hotel Horison Lampung,

2.

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah di Universitas
Teknokrat Indonesia,

3.

Mendapatkan pengalaman langsung dari tempat pelaksanaan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebelum terjun ke dunia kerja yang
sesungguhnya,

4.

Mampu berorientasi dan mampu bersosialisasi di lingkungan di Hotel
Horison Lampung.

1.3

Kegunaan PKL

1.3.1 Bagi Mahasiswa
Manfaat yang diperoleh mahasiswa karena melakukan Praktik Kerja
Lapangan adalah sebagai berikut :
1.

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan
masyarakat,

2.

Menambah pengalaman serta wawasan tetang dunia kerja yang
sesungguhnya,

3.

Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi.

4.

Meningkatkan wawasan berorganisasi dan bersosialisasi dengan ruang
lingkup kerja
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1.3.2. Bagi Universitas
Manfaat yang diperoleh Universitas karena melakukan Praktik Kerja
Lapangan adalah sebagai berikut :
1.

Praktik Kerja lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan
ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa
pada saat melaksanakan PKL, dan setelah lulus dari Universitas
Teknokrat Indonesia,

2.

Memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta
mempererat kerjasama antara Universitas dengan perusahaan/instansi
yang bersangkutan.

1.3.3. Bagi Instansi/Perusahaan
Manfaat yang di peroleh instansi/perusahaan karena menerima mahasiswa
melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :
1.

Dapat

memberikan

meningkatkan

masukan

kualitas

dan

dan

pertimbangan

kuantitas

serta

ikut

untuk

lebih

memajukan

pembangunan dalam bidang Pendidikan,
2.

Dapat membantu pekerjaan di dalam perusahaan/instansi dimana
mahasiswa melaksanakan PKL,

3.

Mempererat kerjasama antara perusahaan/instansi dengan Universitas
Teknokrat Indonesia.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Praktik Kerja Lapangan di laksanakan di Hotel Horison Lampung yang

berlokasi di Jl. Kartini No. 88, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jika di tempuh
dari Universitas Teknokrat Indonesia berjarak 69 Km dengan waktu kurang lebih
18 menit.
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Gambar 1.1. Alamat Hotel Horison Lampung
Sumber : (Maps, 2018)

1.5

Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada semester

pendek (Genap) tahun ajaran 2018/2019 yang dimulai pada tanggal 09 Juli 2018 s/d
09 September 2018 atau sekitar 45 hari aktif, yang dilaksanakan di Hotel Horison
Lampung, dengan waktu kerja yaitu jam kerja hari senin sampai hari jum’at pada
pukul 08.00 – 17.00 WIB.

