
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dan perkembangan dunia kerja pada era globalisasi saat ini

sangatlah pesat. Persaingan yang ketat dalam hal sumber daya manusia yang

berkualitas terjadi di seluruh perusahaan maupun instansi milik pemerintah.

Kompetensi sesuai disiplin ilmu hingga keterampilan khusus pada sumber daya

manusia tersebut menjadi persyaratan mutlak yang diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan swasta dan instansi-instansi pemerintah dalam merekrut sumber daya

manusia yang berkualitas dan kompeten demi memajukan performa perusahaan

maupun instansi masing-masing.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih luas dan komperenshif mengenai

dunia kerja bagi seluruh mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan dalam

mengaplikasikan teori dan Praktik Kerja Lapangan, maka Fakultas Teknik & Ilmu

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan seluruh mahasiswanya

untuk melaksanakan program PKL. Praktik Kerja Lapangan merupakan syarat

kelulusan program Sarjana di Perguruan Tinggi Teknokrat Lampung khususnya

pada jurusan Sistem Informasi. Melalui perkuliahan di kampus mahasiswa telah

diberikan berbagai teori dan pengetahuan sebagai pembelajaran di masa depan.

Praktik Kerja Lapangan menjadi bagi mahasiswa agar dapat mengetahui dan

memperoleh pengalaman mengenai situasi dan kondisi dunia kerja secara nyata.

Selain itu, PKL juga dugunakan untuk mengaplikasikan teori-teori dan konsep

yang telah diajarkansaat masa kuliah dalam menyelesaikan pekerjaan, untuk

meningkatkan keterampilan mahasisa dalam menguasai situasi kerja, dan untuk

melatih diri melakukan kerja sama dengan sesama pegawai sehingga tercipta

suasana kerja yang kompak dan nyaman.
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Adapun perusahaan yang telah dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKL

adalah PT . Citra Permata Utama. Perusahaan ini merupakan salah satu dari

kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Alasan

mendasar memilih PT . Citra Permata Utama adalah untuk mengetahui dan

mempelajari tentang kegiatan dunia kerja.

Kesempatan untuk menerapkan ilmu dan memperoleh pengalaman memang

merupakan tujuan dari pelaksanaan PKL dengan tercapainya tujuan Peraktik Kerja

Lapangan tersebut  diharapkan mahasiswa tidak lagimerasa canggung dengan

lingkungan kerja sehingga akan menjadi sumber daya manusia yang berkompeten

dan berkualitas.

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yang diwujudkan dalam

kerja disuatu perusahaan. Selain salah satu dari tugas ahir Praktik Kerja

Lapangan juga sebagai kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerjas

ebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang tercermin dalam

Pendidikan Nasional yang berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan

kecerdasan, kreatifitas, dan keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang

dapat membangun dirinya sendiri serta bertangguang jawab atas pembangunan

Bangsa dan Negara dalam pencapaian perekonomian meningkat dan kehidupan

yang makmur.

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

 Untuk memberikan gambaran  nyata  tentang  penerapan  atau

implementasi  dariilmu  atau  teori  yang  selama  ini  diperoleh pada

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di

lapangan.

 Melatih  mahasiswa  calonlulusan agar  memiliki  kemampuan  dalam

beradaptasi dengan dunia kerja.

 Memberikan  sarana  pengembangan  kepribadian  bagi  mahasiswa  calon

lulusan didunia kerja.

 Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan.
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 Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana

bekerja danbersikap di dunia kerja.

 Meluaskan wawasan dan pandangan dan mahasiswa terhadap jenis – jenis

pekerjaan pada tempat dimana mahasiswa melaksanakan PKL.

 Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan

mahasisawa untuk memasuki dunia kerja.

 Memberikan bekal keterampilan mahasiswa agar mampu berkerja di

lapangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari sesuai dengan

minat yang akan dipilih.

 Mampu melakukan analisis situasi tempat pelaksanaa magang kerja

berdasarkan kaidah ilmiah.

 Memeberikan bekal kepada mahasiswa sehingga memiliki kemampuan

pada aspek tertentu diinstansi / swasta.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapang

Penulisan laporan selama mahasiswa melakukan Peraktik Kerja Lapangan

diharapkan banyak memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang bersangkutan.

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa mendapat pengetahuan dan khususnya pengalaman

yang tidak diperoleh pada saat kuliah yang berguna untuk mempersiapkan

diri dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya setelah

menyelesaikan study. Melalui PKL mahasisa juga dilatih untuk lebih

bertanggung jawab dan disiplin.

1.3.2 Bagi Perusahaan

Antara PT Citra Permata Utama dengan Perguruan Tinggi

Teknokrat Lampung dapat terjalin hubungan kerja sama yang saling

menguntungkan dan saling bermanfaat satu sama lain.

1.3.3 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Dapat mengetahui seberapa besar ilmu yang diperoleh mahasiswa

selama dibangku perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam dunia

kerja yang nyata Dapat menjalin dan membina hubungan baik antara PT

Citra Permata Utama dengan Universitas Teknokrat Indonesia.
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan ( PKL ) di :

Nama Perusahaan : PT Citra Permata Utama

Gambar 1.1 Lokasi PT. Citra Permata Utama

Alamat : Jalan Lintas Sumatra Km 31, Desa Bandar Dalam

Kecamatan, Sidomulyo Lampung Selatan .

Telepon : 0823 – 77031455

Bagian : Gate Keeper,

PT Citra Permata Utama dipilih sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja

Lapangan karena mahasiswa ingin mengetahui kegiatan kerja maupun mencari

pengalaman yang dilaksanakan oleh para keryawan diperusahaan tersebut. Jarak

tempuh antara PT Citra Permata Utama ke Universitas Teknokrat Indonesia ( UTI

) sekitar 38 km dan memakan waktu kurang lebih 60 menit perjalanan.
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1.5 Jadwal waktu pelaksanaan  Praktik Kerja Lapanagan

1.Tahap Persiapan

Tahap awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dengan

mengobservasi perusahaan dalam hal ini PT Citra Permata Utama untuk

informasi tentang kegiatan PKL di perusahaan tersebut. Kemudian

mahasiswa membuat surat permohonan, setelah mendapat surat balasan

dan memperoleh izin melakukan  PKL, mahasiswa melaksanakan PKL

sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ,di PT Citra

Permata Utama, mahasiswaa ditempatkan dibagian Gate Keeper.

Pelaporan yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, tepatnya pada

bulan Juli 2016 terhitung sejak tanggal 25 Juli sampai 17 September 2016.

Adapun jadwal pelaksanaan PKL yaitu, hari kerja dari Senin – kamis

dengan jam kerja dimulai pukul 08 : 00 – 16 . 00 dengan waktu istirahat

pukul 12 . 00 – 13 . 00, dihari jumat dimulai pukul 08 : 00 – 17 : 00

dengan waktu istirahat jam 11 : 30 – 13 : 00, sedangkan dihari sabtu mulai

pukul 08 : 00 – 12 : 00.

3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Tahap penulisan laporan Peraktik Kerja Lapangan, dilaksanakan

setelah pelaksanaan kegiatan PKL, pada tahap ini mahasiswa meyusun

laporan dari hasil kegiatan PKL serta mengisi absensi, maupun mencatat

seluruh kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama melakukan Praktik

Kerja Lapangan.


