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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan Universitas Teknokrat Indonesia (2017), Fakultas Teknik dan 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). Objek kajian 

program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi 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 kedalam 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. (Tim 

Penyusun, 2017). 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasa Prima Indokencana, 

yang berlokasi di Jalan Ikan Mas No. 6 desa Sukanegara Tanjung Bintang 

Lampung Selatan untuk mengetahui tentang sistem yang berjalan pada perusahaan 

atau instansi tersebut. Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat 

secara langsung dipraktikkan di PT Jasa Prima Indokencana terutama yang 

berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 
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bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga 

teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

1.2 Maksud Dan Tujuan PKL 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diberikan Universitas 

Teknokrat Indonesia, khususnya pada Program Studi S1 Informatika Fakultas 

Teknik & Ilmu Komputer (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 : 

 

Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1 Informatika, 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK). 

2. Mengaplikasikan teori yang didapat oleh mahasiswa dibangku perkuliahan, 

khususnya ilmu komputer. 

3. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 

4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja 

dan bersikap di dunia kerja. 

5. Mahasiswa dapat mempelajari yang menjadi tugasnya pada saat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung. 

 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di PT Jasa 

Prima Indokencana. 

2. Mahasiswa mampu menerapkan atau mengimplementasikan teori yang 

didapat oleh mahasiswapa disaat kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui proses kerja yang ada dibidang bagiannya 

masing-masing. 
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1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh 

dibangku kuliah dengan praktik yang nyata didunia kerja dan 

masyarakat. 

2. Menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

3. Mahasiswa dapat memahami apa yang dikerjakan dalam 

perusahaan/instansi tempat PKL. 

4. Dengan melaksanakan PKL mahasiswa dapat menyelesaikan laporan 

akhir praktik kerja lapangan, karena dengan terjun langsung ke dalam 

dunia kerja, mahasiswa dapat mengetahui apa saja masalah-masalah 

yang terjadi di dalam perusahaan/instansi yang terkait. 

 

1.3.2 Bagi Akademik 

1. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa. 

2. Memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta 

mempererat kerjasama antara Akademik dengan perusahaan/instansi 

yang bersangkutan. 

 

1.3.3 Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan 

pembangunan dalam bidang pendidikan. 

2. Dapat membantu pekerjaan didalam perusahaaan/instansi dimana  

mahasiswa melaksanakan PKL. 

3. Mempererat kerjasama antara perusahaan/instansi dengan akademik 

yang bersangkutan. 
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1.4  Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jasa Prima Indokencana. 

Jarak tempuh yang dapat dilalui berkisar ±45menit. Dimana disini kelompok kami 

yang terdiri dari 2 mahasiswa di bagian Administrasi. 

1. Mahasiswa yang ditempatkan bagian Administrasi : 

a. Nama : M.Gilang Erlangga 

Npm : 14312274 

b. Nama  : Achmad Galih Zatmico 

Npm : 14312303 

Bagian Administrasi adalah bagian yang berhubungan dengan pembuatan 

berita acara serah terima tabung, penginputan data valve tabung, membuat 

laporan untuk dikirimkan melalui E-mail pada kantor pusat yang berada di 

kota Palembang Sumatera Selatan. Dan mengatur keluar masuknya tabung 

gas LPG 12 kg, valve dan alat perusahaan. 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester 

genap tahun 2016 – 2017 selama dua bulan, yang di mulai pada tanggal 10 April 

2017 sampai dengan 3 Juni 2017. Jadwal kerja yang dilaksanakan selama PKL 

adalah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam masuk kerja mulai 

pukul 09.00 WIB, waktu istirahat mulai dari pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan waktu 

keluar kerja pukul 16.00 WIB. 


