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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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 pengetahuan di instansi maupun 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 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. PKL diselenggarakan 

secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen pembimbing yang 

memenuhi 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 sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan 

kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan 

perencanaan yang sistematis dan terarah. 

Dalam pelaksanaan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini praktikan 

memilih Aries Cell sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman di dunia 

kerja. Aries Cell adalah salah satu tempat yang menjual kuota internet dan accesoris 

handphone yang berada di Bandar Lampung. yang berdiri sejak tahun 



 

 

2015 dan telah memiliki pelanggan yang cukup banyak bahkan pelanggan Aries 

Cell ada yang berada diluar kota Bandar Lampung. 

1.2. Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut. 

1. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap professional yang diperlukan 

mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. 

2. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas terhadap mahasiswa sebagai 

persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu 

atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

4. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

5. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

1.3. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 

melaksanakan kegiatan di Aries Cell diharapkan antara lain: 

a. Manfaat Bagi Praktikan: 

1. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik & Ilmu 

Komputer – Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian yang sangat 

diperlukan pada dunia kerja. 

3. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit- unit 

kerja perusahaan. 

4. Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan yang belum dikuasai 

praktikan dalam bidang sumber daya manusia, untuk selanjutnya praktikan 

usahakan untuk diperbaiki dan dikuasai sebelum     masuk dunia kerja. 

 



 

 

b. Manfaat Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

1. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan perusahaan. 

2. Memperkenalkan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia kepada perusahaan. 

3. Mengetahui sejauh mana kemampuan praktikan dalam menyerap dan 

mengaplikasikan pelajaran yang telah dipelajari pada kegiatan perkuliahan 

di lingkungan kampus sebagai bahan evaluasi. 

c. Manfaat Bagi Aries Cell 

1. Menjalin hubungan yang baik antara instansi ataupun perusahaan dengan 

lembaga perguruan tinggi. 

2. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

bagi pihak yang terkait sekaligus dapat memperkenalkan Aries Cell pada 

dunia pendidikan 

3. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja pegawai Aries Cell 

di hari yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Tempat PKL 

 Kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Aries Cell. yang 

beralamat Jl. Ratu Dibalau No.24  Kel. Tanjung Senang Kec.Tanjung Senang, 

Bandar Lampung, dengan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia 

menuju Aries Cell dengan jarak sekitar 4.6 km dengan waktu sekitar 10 - 15 menit 

menggunakan alat transportasi darat. Untuk lokasi Aries Cell dapat dilihat pada 

gambar 1.1 

  

Gambar 1.1 Denah Lokasi Aries Cell 

  Sumber : Google Maps 

 

1.5. Jadwal Pelaksanaan PKL 

Praktikan memulai pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan dimulai pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sampai 

dengan tanggal 9 Juni 2018. Selama kurang lebih dua bulan, praktikan 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan guna mempelajari setiap pekerjaan 

yang diterima serta mendapatkan data dan informasi yang lengkap. Jadwal Praktik 

Kerja Lapangan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, meliputi: 

 

 

 



 

 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini praktikan membuat surat permohonan izin melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan yang disetujui oleh Pembantu Dekan I FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia (Bidang Akademik) dan diajukan ke BAAK (Biro Administrasi) 

Universitas Teknokrat Indonesia. Setelah itu surat tersebut diberikan langsung 

 ke Aries Cell dan menunggu surat balasan. Setelah mendapatkan surat 

balasan yang menyatakan bahwa praktikan diterima maka secara resmi praktikan 

dapat melaksanakan kegiatan PKL di Aries Cell  

2. Tahap Pelaksanaan 

Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, diwajibkan untuk 

melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan 

pada Semester Genap 2017/2018 yang berlangsung selama 2 bulan dimulai dari 

tanggal  16 April 2018 s.d 09 Juni 2018. Waktu pelakasanaan PKL di Aries Cell 

dilaksanakan  setiap  hari  senin-sabtu pada pukul 08.00 s/d 16.00  untuk jadwal 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Aries Cell, dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu 

: 

Tabel 1.1 Jam Kerja Perusahaan 

Jam Kerja Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

Jam Masuk 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 

Jam Mulai Istirahat  12.00 12.00 12.00 12.00 11.30 12.00 

Jam Istirahat Berakhir 13.00 13.00 13.00 13.00 13.30 13.00 

Jam Keluar 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

 

 

 

 



 

 

3. Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 

sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan laporan ini merupakan salah 

satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Komputer pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa 

PKL di Aries Celluar. Data-data yang diambil praktikan diperoleh langsung dari 

Aries Cell. 

 


