
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Praktek kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang bertujuan untuk memadukan program pendidikan dikampus dengan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung 

didunia kerja,untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional 

tertentu.Univesitas Teknokarat Indonesia adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang menyiapkan mahasiswa/i nya untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja 

lapangan disalah satu instansi atau perusahaan, sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Pogam Studi Sistem Infomasi di 

Univesitas Teknokat Indonesia. 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan 

ilmu dan pembentukan awal lulusan yang kompeten, dengan demikian PKL 

adalah sebuah proses bagi mahasiswa/i menerapkan ilmu teori yang telah 

dipelajarina selama proses belajar mengajar di masa perkuliahan kedalam dunia 

kerja yang sebenarnya.    

Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi telah mendorong 

masyarakat dunia memasuki era informasi. Pada era informasi ini, informasi 

telah menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan, pemerintahan,bisnis dan 

lain sebagainya. Semua pekerjaan yang dikerjakan manusia akan menghasilkan 

sebuah informasi. Jenis informasi yang dihasilkan bervariasi menurut jenis dan 

tujuan pekerjaan.  

Dengan begitu kami memilih perusahaan damri untuk mempraktekan ilmu 

yang telah kami terima di perkuliahan sebagai tempat tujuan praktik kerja 

lapangan PKL . Karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang transportasi yang membutuhkan informasi yang baik, 

sehingga kegiatan yang ada di perusahaan akan berjalan denganbaik. 



1.2 Maksud dan Tujuan 

1.2.1 Maksud Praktik kerja menunjukkan apa yang dilakukan pada kegiatanPKL 

antara lain: 

1. Mempraktekkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa mampu beradaptasi dengan dunia 

kerja. 

2. Mampu memahami konsep-konsep akademis dan non-akademis didunia 

kerja berupa etika kerja, disiplin kerja keras, dan professional kerja. 

3. Meningkatkan keterampilan dan sikap profesionalisme yang dimiliki 

mahasiswa dalam dunia kerja. 

4. Dapat memperoleh wawasan, pengetahuan dan dapat membandingkan 

dunia kerja nyata dengan teori selama perkuliahan. 

5. Memberikan masukan berupa umpan balik bagi universitas untuk 

peningkatan dan perkembangan Universitas. 

1.2.2 Tujuan PKL menunjukkan pada apa yang akan diperoleh di tempat PKL 

1. Untuk memperkenalkan siswa pada dunia usaha 

2. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap professional yang diperlukan siswa 

untuk memasuki dunia usaha 

3. Meningkatkan daya kreasi  dan produktifitas terhadap siswa sebagai 

persiapan dalammenghadapi atau memasuki dunia usaha yang 

sesungguhnya 

4. Meluaskan wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan 

pada tempat dimana siswa melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 

1.3  Kegunaan PKL 

1.3.1 Adapun manfaat yang didapatkan mahasiswa yaitu : 

Melatih dan menambah pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan 

sebagai bekal untuk mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

1. Mampu membandingkan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan 

kenyataan selama mengikuti praktik kerja lapangan, teori yang kita dapat 

selama di perkuliahan sangatlah berbeda dengan teori yang kita dapatkan 



selama di dunia kerja atau praktik kerja lapangan, saat PKL kita benar-benar 

dihadapkan dengan kerja nyata yang kita dapat di bidangnya masing-

masing, seperti kegiatan di bagian Umum, bagian Keuangan dan bagian 

Teknik, 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekan ilmu 

yang di dapatkan  secara langsung. 

3. Memberikan rasa tanggung jawab dan disiplin kepada mahasiswa dalam 

mempersiapkan dirinya untuk dunia kerja, contohnya menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.  

1.3.3 Adapun manfaat yang didapatkan perusahaan : 

1. Untuk mewujudkan peran serta perusahaan dalam meningkatkan sumber 

daya manusia melalui lembaga pendidikan. 

2. Sebagai sumber masukan bagi perusahaan untuk perbaikan sistem kerja dan 

metode yang ada di perusahaan. 

 

     1.4 Tempat PKL 

Perum DAMRI cabang lampung merupakan Badan Usaha Milik Negara 

yang bergerak dalam bidang transportasi yang beralamat di Jalan Kapten Abdul 

haq No.28, Rajabasa, Kota Bandar lampung, Lampung 35142, dan kantor pusat 

DAMRI yang beralamat di Jalan Matraman Raya No.25 Jakarta timur 13140. 

 Jarak dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Perum DAMRI Cabang Lampung 

sejauh 4,1 km/jam dan dapat ditempuh selama 9 menit. 

Sumber :https://www.google.co.id/maps 

Gambar 1.4Jarak dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Perum DAMRI 

Cabang Lampung 



1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaa Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.5.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

No Kegiatan 

1 PKL dimulai pada tanggal 25 april sampai dengan pada tanggal 16 juni 

2017 

2 PKL dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jum’at 

3 Setiap hari senin dilakukan Upacara pagi  dari pukul 07.00-08.00 WIB 

4 Jam kerja dimulai dari Pukul 08.00 - 16.30 WIB 

5 Pada hari Jum’at dilakukan senam pagi bersama karyawan dari pukul 07.00 

- 08.00 WIB 

Tabel 1.1 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 


