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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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

untuk menerapkan teori-teori yang di terima pada saat proses pembelajaran di 

bangku kuliah kedalam dunia kerja yang sebenarnya.Untuk itu, FTIKTeknokrat 

mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan praktik kerja lapangan di instasi 

pemerintahan atau perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi untuk menyelasaikan pendidikan StrataISistem Informasi 

(FTIKTeknokratBuku Panduan Laporan PKL FTIK (2017)). 

Melalui praktik kerja lapangan ini mahasiswa akan dapat menerapkan 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. 

Sehubungan dengan itu maka sebagian teori-teori  yang dipelajari di 

bangku perkuliahan dapat secara langsung diperaktekan di PT Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir kantorCabang UtamaBandar Lampung terutama yang berhubungan 

dengan komputer. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama 

dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga teori tersebutdapat dilaksanankan 

dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu 

pengetahuan dasar bagi perwujudan praktik kerja lapangan. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga yang terampil dan 

berkualitas maka banyak universitas berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. 
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Penulis melakukan praktik kerja lapangan di PT Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurirkantor Cabang Utama Bandar Lampung untuk mengetahui tentang 

systemyang berjalan di perusahaan tersebut. 

1.2 Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah agar dapat 

mempraktikan dan belajar sekaligus mengenal bidang pekerjaan yang sebenarnya. 

Walaupun bidang pekerjaan sedikit berbeda dengan bidang study yang diperoleh 

di bangku kuliah, namun praktikan jadi lebih jauh menambah wawasan dan 

pengalaman. 

Adapun tujuan-tujuan diadakan 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 

lapangan. 

2. Melatihmahasiswacalonlulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikansaranapengembangankepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

4. Mahasiswadapatmengetahuiproduktivitas perusahaan. 

5. Memberikanpengalamankepadamahasiswa dalam hal bagaimana 

bekerja dan bersikap di dunia kerja. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan PKL untuk mengakumulasikan dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Teknokrat. PKL merupakan sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan 

yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program 

pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan 
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ilmu yang telah dipelajari.  

Untuk Penulis 

Kegunaan PKL untuk Penulis yaitu: 

1. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nanti. 

2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di 

bangku perkuliahan. 
 

Untuk Universitas Teknokrat Indonesia 

Kegunaan PKL untuk Universitas Teknokrat yaitu: 

1. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui pengalaman Pratik Kerja Lapangan. 

2. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau instansi lainnya. 
 

Untuk Perusahaan 

Kegunaan PKL untuk Perusahaan yaitu: 

1. Dapat berpartisipasi khususnya dalam pembangunan pengembangan 

pendidikan. 

2. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup 

kemungkinan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat sebagai 

karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan disiplin kerja 

yang baik. 

1.4 Tempat PKL 

Lokasi tempat Peraktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir kantor Cabang Utama Bandar Lampung, Jalan Imam 

Bonjol No. 351,Langkapura Baru, Kemiling,Bandar Lampung, Lampung 35113, 

Indonesia. 

 

 

 



4 
 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi JNE Cabang Utama Bandar Lampung 

Sumber: Google Maps (2017) 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL yang diwajibkan untuk mahasiswa 

FTIK Teknokrat adalah selama 2 bulan. Waktu pelaksanaan PKL ini dimulai pada 

10 April 2017 sampai 3 Juni 2017 kegiatan PKL dilaksanakan setiap hari senin 

sampai dengan sabtu. 

Jadwal waktu kerja sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Jadwal Waktu Kerja 

 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

Masuk 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 

Istirahat 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Pulang 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

 


