
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah ajang bagi mahasiswa/i 

untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku 

kuliah kedalam dunia kerja yang sebenarnya. Universitas adalah salah satu 

lembaga pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, 

khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. 

Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek merupakan hal 

penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari 

dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Untuk itu, Universitas 

Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan Praktek 

Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah satu 

syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) 

Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Melalui Praktek Kerja ini mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang 

sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, 

menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa 

terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Sebagaimana diketahui bahwa teori 

merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan Praktik Kerja 

Lapangan. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil 

dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. 

Sehubungan dengan itu maka ilmu-ilmu yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung di praktekkan pada Percetakan A1 Printing, 

terutama yang berhubungan dengan komputer. Alasan dilaksanakannya Praktek 

Kerja Lapangan di Percetakan A1 Printing adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan serta mengembangkan ilmu yang telah di pelajari selama 

perkuliahan, salah satu contohnya adalah menerapkan bidang ilmu sistem 
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informasi pada proses kerja lapangan di Percetakan A1 Printing. Melakukan 

perbaikan beberapa alat komputer yang ada di tempat pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan dalam bidang Troubleshoting, sehingga pengalaman praktikan semakin 

bertambah. 

Dengan alasan tersebut penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di 

Percetakan A1 Printing untuk mengetahui tentang sistem yang berjalan di 

perusahaan tersebut. 

Adapun alasan memilih tempat tersebut adalah : 

1. Penerapan bidang ilmu komputer pada dunia kerja secara langsung. 

2. Memperoleh pengalaman dalam dunia kerja secara nyata 

 

1.2 Tujuan PKL 

Adapun tujuan pelaksanaan Praktik kerja lapangan ini adalah: 

1. Memantapkan keterampilan mahasiswa/i yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat 

Kerja Praktek yang belum dikenal oleh mahasiswa/i. 

4. Mendorong mahasiswa/i supaya dapat menciptakan lapangan kerja bagi 

dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun Kegunaan dan manfaat pelaksanaan Praktik kerja lapangan ini 

adalah: 

1. Bagi Mahasiswa :  

a. agar dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah 

dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta  

b. melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik : 
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a. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

selanjutnya 

b. dapat memperluas pengenalan jurusan strata I Informatika  

c. serta mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau 

instansi. 

3. Bagi Perusahaan :  

a. dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan  

b. serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

1.4 Tempat Praktek Lapangan 

Praktek Kerja Lapangan dilakukan di Percetakan A1 Printing dimana 

perusahaan ini bergerak dibidang percetakan undangan, nota, kalender, brosur dan 

offset yang beralamatkan di Jalan Pisang No. 1 Pasir Gintung Bandar Lampung. 

Berikut adalah tampilan jalur menuju Percetakan A1 Printing jika dilihat melalui 

maps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Tempat Praktek Lapangan 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 27 

November 2017 s.d 13 Januari 2018, yang dilaksanakan di Percetakan A1 Printing 

dengan jadwal PKL sebagai berikut: 

No Hari  Waktu 

1 Senin 08.00 s.d 16.00 WIB 

2 Selasa 08.00 s.d 16.00 WIB 

3 Rabu 08.00 s.d 16.00 WIB 

4 Kamis 08.00 s.d 16.00 WIB 

5 Jumat 08.00 s.d 16.00 WIB 

6 Sabtu 08.00 s.d 16.00 WIB 

 

 

 


