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1.1 Latar Belakang 

      Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah penerapan teori-teori yang diterima saat 

proses pembelajaran di bangku kuliah kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan 

mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang telah 

dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara 

teori dan praktek merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan 

sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan.  

      Melalui praktek kerja ini mahasiswa akan dapat mengaplikasikan 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. Program PKL menerapkan semua teori-teori yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung diaplikasikan di tempat PKL. Dalam hal ini dapat 

diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya 

sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui 

bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan PKL. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas 

maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana 

pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal.  

      FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL 

merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi 

mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan perencanaan 

yang sistematis dan terarah. Buku pedoman ini memberikan petunjuk kepada 
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mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL (FTIK-

UTI, 2017). 

      Pada pelaksanaan PKL kali ini penulis memilih PT Sucofindo (Persero) yang 

merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang  inspeksi, supervisi, 

pengkajian dan pengujian. PT Sucofindo memiliki sarana pengujian dan analisis yang 

lengkap untuk memastikan aspek mutu dan keamanan produk. Kapasitas 

laboratorium PT Sucofindo meliputi pengujian kimia, mikrobiologi, batu bara, 

kalibrasi, elektrikal, keteknikan, dan pengujian mineral. Adapun yang melatar 

belakangi penulis memilih PT Sucofindo (Persero) sebagai tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan yaitu penulis merupakan pegawai  pada PT Sucofindo 

(Persero) dalam menangani segala aktifitas Analyst berupa pencatatan orderan sampel 

masuk, analisa uji sampel, perekapan data hasil uji sampel analis  . Pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang 

telah dipelajari, melatih diri menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sebenarnya. 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan  dari pelaksanaan  PKL  yaitu diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja 

disuatu perusahaan. Selain itu  PKL juga digunakan sebagai wadah untuk kegiatan 

mahasiswa mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya, karena pertumbuhan perekonomian yang meningkat, didukung pula 

oleh tumbuhnya persaingan dibidang industri dan teknologi yang memaksa  Sumber 

Daya Manusia (terutama mahasiswa) untuk ikut terjun kedalam dunia industri, bisnis 

dan perdagangan. 

Adapun tujuan diadakan pelaksanaan PKL antara lain : 

1. Melatih disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam bertugas 

sehingga menambah pengalaman dalam persiapan terjun kedunia kerja. 

2. PKL memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan 

mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu 

pengembangan karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja, 



3 
 

3 
 

mahasiswa dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka 

miliki. 

3. Sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja yang 

nyata.  



4 
 

4 
 

1.3 Kegunaan PKL  

Kegunaan PKL bagi mahasiswa sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi persyaratan menuju perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

2. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja. 

3. Sebagai sarana pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki 

mahasiswa. 

Kegunaan PKL bagi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan PT Sucofindo (persero) Bandar 

Lampung. 

2. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan mahasiswa sebagai 

anak didik yang akan memasuki dunia kerja 

3. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat 

menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja 

Kegunaan PKL bagi Perusahaan 

1. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

2. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa 

tentang dunia kerja. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 
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1.4 Tempat PKL  

      Tempat Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT SUCOFINDO (PERSERO) 

yang berlokasikan di Jalan Jendral Gatot Subroto No.161 , Pecoh Raya , Teluk 

Betung Selatan , Bandar Lampung. Kantor PT Sucofindo (Persero) dapat lebih jelas 

dilihat pada Gambar 1.1. dan Denah Lokasi PT Sucofindo (Persero) dapat lebih jelas 

dilihat pada Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kantor PT Sucofindo (Persero) 
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Gambar 1.2 Denah Lokasi PT Sucofindo (Persero) 

1.5  Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap pada tahun akademik 2016-

2017 yang berlangsung selama 2 bulan atau 48 hari yang dimulai pada tanggal 10 

April 2017 s.d 03 Juni 2017. Dengan jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai 

berikut : 

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.  

2. Jam istirahat hari Senin sampai Jumat Pukul 12.00 – 13.00 WIB.  

      Jadwal Pelaksaan PKL PT Sucofindo (Persero) dapat lebih jelas dilihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 

No. Hari 

Waktu 

Masuk Keluar Istirahat 

1 Senin 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

2 Selasa 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

3 Rabu 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

4 Kamis 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

5 Jumat 08.00 17.00 12.00 – 13.00 
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