
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) sebagai institusi pendidikan 

yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, 

menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan 

realisasi tuntutan tujuan dari Pendidikan Nasional. Objek kajian program PKL 

adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi ataupun perusahaan yang menjadi 

mitra program PKL. PKL diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, 

penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten. 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. 

Penulis memandang bahwa program Praktik Kerja Lapangan merupakan 

salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program 

pendidikan dibangku perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat 

keahlian tertentu. 

PT Dinamika Pelangi Indonesia merupakan perusahaan yang dikelola 

secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan 

menginap, makan, minum dan juga mengadakan acara atau event – event tertentu 

demi keuntungan bersama antara perusahaan dengan konsumen dan diharapkan 

menciptakan stimulus yang baik, dimana stimulus ini berkaitan erat dengan upaya 

proses mendesain suatu jasa yang dapat dipercaya, sehingga mampu mendorong 

komitmen dan loyalitas pelanggan. 

Tempat ini dipilih karena  terdapat peluang untuk mempelajari dan 

memahami teknologi informasi dan sistem informasi pada PT Dinamika Pelangi 

Indonesia. Hal tersebut yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk 

melaksanakan PKL di PT Dinamika Pelangi Indonesia Provinsi Lampung. 
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1.2       Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1 Maksud PKL 

Maksud dari PKL adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di PT Dinamika 

Pelangi Indonesia. 

2. Untuk mempelajari secara langsung bagaimana bekerja dan bersikap di 

dunia kerja pada PT Dinamika Pelangi Indonesia. 

3. Untuk memahami secara langsung sikap bertanggung jawab, disiplin, 

sikap mental, etika yang baik bagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, 

serta dapat bersosialisasi dengan dunia kerja pada PT Dinamika Pelangi 

Indonesia. 

 

1.2.2 Tujuan PKL 

Adapun tujuan dari PKL adalah sebagai berikut:  

1. Dapat memperoleh ilmu untuk memberikan gambaran nyata tentang 

penerapan atau implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini 

diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata 

yang ada di PT Dinamika Pelangi Indonesia. 

2. Dapat menambah pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana 

bekerja dan bersikap di dunia kerja pada PT Dinamika Pelangi Indonesia. 

3. Dapat membentuk sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika 

yang baik bagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta dapat 

bersosialisasi dengan dunia kerja. 

4. Sebagai bahan penyusunan Laporan PKL Program Studi S1 Sistem 

Informasi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (UTI). 
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1.3      Kegunaan PKL 

1.3.1  Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan mengaplikasikan 

teori yang telah diterima di bangku kuliah. 

2. Melatih agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang 

tidak selalu sama antara teori dan praktek di lapangan. 

3. Mempraktekan ilmu yang telah didapatkan terutama yang berhubungan 

dengan sistem jaringan komputer, aplikasi komputer, troubleshooting 

hardware dan software. 

4. Dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tambahan 

wawasan ilmu didunia kerja. 

 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

1. Sebagai  media  untuk  menjalin  hubungan  kerja  dengan  instansi  

yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

2. Agar hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon mahasiswa lulusan yang terampil di dunia kerja. 

 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Mengetahui dan mengatasi masalah- masalah yang ada di perusahaan. 

2. Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan. 

3. PKL dapat digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan urusan 

pekerjaan. 
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1.4    Tempat PKL 

PKL dilaksanakan di instansi PT Dinamika Pelangi Indonesia yang 

beralamat di jalan Tulang Bawang No.4, Enggal, Bandarlampung. 

 

(Sumber : PT Dinamika Pelangi Indonesia) 

Gambar 1. 1 Foto PT Dinamika Pelangi Indonesia 

 

Dengan jarak tempuh 6,6 Km dan waktu tempuh 24 Menit dari 

Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) ke Hotel Pelangi. Ilustrasi jarak 

dan waktu tempuh dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

(Sumber : Google Maps) 

Gambar 1. 2 Jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat 

Indonesia ke Hotel Pelangi. 
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1.5    Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanakaan PKL pada intansi PT Dinamika Pelangi Indonesia 

dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 10 April 2016 sampai 

dengan 3 Juni 2017. 

Jam kerja yang dilaksanakan pada intansi PT Dinamika Pelangi 

Indonesia  yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 wib sampai 

dengan 16.00 wib. 


