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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan mata kuliah yang wajib ditempuh 

oleh mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia, yang telah menempuh   perkuliahan baik teori 

maupun praktek di universitas dengan minimal 100 sks. Tujuan dari pelaksanaan 

Praktek Kerja  Lapangan  ini diharapkan bisa menjadi bekal praktek  kerja bagi 

mahasiswa ataupun jembatan pertukaran informasi baik antara pihak perguruan 

tinggi, lembaga, perusahaan maupun instansi yang terkait serta untuk menambah 

ilmu. 

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa dapat mengukur 

dan mengetahui seperti apa kemampuan  yang mereka miliki, mahasiswa dapat 

memperbaiki diri agar menjadi lebih kompetitif digenerasi mendatang serta 

memiliki kompetensi yang berkualitas serta mampu bersaing sehat dalam mencari 

lapangan pekerjaan setelah menempuh pendidikan sebagai Sarjana Komputer. 

Selain itu, mahasiswa diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi 

dengan lingkungan  kerja yang sangat berbeda dengan lingkungan perkuliahan. 

Dengan demikian Praktek Kerja Lapangan (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 di bawah 

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). 

Penulis  melakukan  Praktek  Kerja  Lapangan  di  PT . Graha Sentramulya 

yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Perum Taman Gading Jaya, Blok A.12, Kotabaru, 

Tanjung Karang Timur Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem 

informasi yang berjalan, proses bisnis dan produktivitas perusahaan. Teori-teori 

yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di 

kantor PT. Graha Sentramulya. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 

bahwa   teori   yang  dipelajari   sama   dengan   yang   ditemui dalam prakteknya
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sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 
 

 
 

1.2 Maksud Dan Tujuan PKL 
 

Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
 

1. Menerapkan   teori-teori   yang   sudah   didapat   selama   di   perkuliahan 

mengetahui dunia kerja bidang penjualan properti. 

2. Mengasah soft skill (kemampuan diluar kemampuan teknis dan akademis) 
 

dan hard skill (kemampuan yang dapat menghasilkan sesuatu). 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memperoleh  gambaran  nyata tentang penerapan  atau implementasi dari 

ilmu praktik atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di PT Graha 

Sentramulya. 

2. Mengetahui    pemanfaatan    Sistem    Informasi    terkomputerisasi    yang 

digunakan perusahaan dalam  bekerja serta mengetahui bagaimana proses- 

proses didalamnya. 

3. Mengembangkan   keterampilan,   melatih   kedisplinan,   mengembangkan 

kreativitas serta melatih tanggung jawab agar dapat bekerjasama dengan tim 

kerja. 

 
 

1.3 Kegunaan PKL 
 

Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 
 

Sebagai sarana untuk mengetahui dunia kerja  yang sesungguhnya, serta 

sebagai     pelatihan diri dan menambah pengalaman dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik 
 

Sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa, serta 

sebagai langkah awal untuk membangun kerjasama antara pihak akademik
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dengan pihak instansi perusahaan. 
 

3. Bagi Perusahaan 
 

Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 

kuantitas perusahaan, serta sebagai sarana guna memberikan kemudahan 

bagi perusahaan dalam mencari Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 

 
 

1.4 Tempat PKL 
 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan   (PKL) di PT Graha Sentramulya yang 

berlokasi di Jl. Gajah Mada, Perum Taman Gading Jaya, Blok A.12, Kotabaru, 

Tanjung Karang Timur – Bandar Lampung. Jarak dari Universitas Teknokrat 

Indonesia hanya berjarak 6,9 Km dan bisa ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan pribadi dengan waktu ± 18 Menit. Pada PT Graha Sentramulya penulis 

ditempatkan  pada bagian administrasi dan keuangan. 
 
 
 

 
 

Gambar 1.1 Denah Lokasi PT. Graha Sentramulya
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
 

Pelaksanaan  Praktek  Kerja  Lapangan  (PKL)  dilaksanakan  pada  semester 

genap tahun akademik 2017/2018, selama ± 2 bulan, yang di mulai pada tanggal 16 

April 2018 sampai 9 Juni 2018. 
 

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di PT Graha Sentramulya 
 

Hari Jam Kerja Istirahat Jam Kerja 

Senin 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Selasa 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Rabu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Jumat 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Sabtu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 

Minggu Libur 

 


