
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

       Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah sebuah ajang bagi mahasiswa untuk 

merapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah 

kedalam dunia kerja yang sebenarnya. Perguruan Tinggi adalah 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 praktik merupakan hal penting 

untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam 

teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

       UD Home Accu merupakan usaha dagang (UD) yang bergerak di bidang 

purna jual dan beli battery (accu/aki) kedaraan. Menyediakan berbagai battery 

kendaraan ringan maupun berat, meliputi battery kendaraan roda dua (sepeda 

motor) juga roda empat (mobil/truck) dan juga battery konvensional meliputi 

battery ganset perusahaan dan mesin operasional di perusahaan-perusahaan 

pemproduksi bahan-bahan.   

       UD Home Accu di pimpin langsung oleh Bpk. Junifa Andrian yang sekaligus 

pendiri dan pemilik perusahaan ini. Gerai atau toko pertama kali didirikan pada 

tanggal 23 April 2011 yang berlokasi dijalan Pulau legundi no.318 kelurahan 

Sukarame kecamatan Sukarame kota Bandar lampung. Dan gerai tersebut berdiri 

hingga  sekarang.   

Untuk itu, Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi pemerintahan atau 

perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan Sarjana S1 Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Melalui praktik 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. 
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Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekan di kantor UD Home Accu terutama 

yang berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori 

yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketaahui bahwa teori 

merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan praktik kerja lapangan. 

         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. 

        Penulis melakukan praktik kerja lapangan di UD Home Accu yang berlokasi 

di jalan Pulau legundi no.318 kelurahan Sukarame kecamatan Sukarame kota 

Bandar lampung. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan PKL 

       1. Maksud dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan 

PKL merupakan salah satu syarat dalam menempuh tugas akhir. Kegiatan ini 

sengaja dilakukan untuk menambah pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. Mahasiswa diharapkan agar menjadi lebih terampil lewat 

PKL. Melalui kegiatan PKL pula, mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan 

wawasan yang lebih luas mengenai pandangan dalam dunia kerja. Termasuk juga 

menumbuhkan sifat yang lebih profesional dalam bekerja. Sifat-sifat tersebut 

sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. 

        

1. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah                                           

a. 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. 

b. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 
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c. Atau mengasah kemampuan yang dimiliki mahasiswa apalagi yang 

sudah pernah masuk didunia kerja. 

d. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon       

lulusan di dunia kerja. 

e. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

f. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bekerja dan  

bersikap di dunia kerja. 

 

1.3  Kegunaan PKL                                                                                                      

1.  Bagi Mahasiswa 

 Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja 

pada perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan. Melalui praktik kerja 

lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan 

yang dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan 

rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktik kerja lapangan. Bagi 

mahasiswa yang sudah ataupun yang melakukan praktik kerja lapangan dapat 

mengasah kemampuan yang mahasiswa punya untuk membantu permasalahan-

permasalahan yang dialami perusahan dengan memberikan solusi yang 

bermanfaat untuk perusahaan nantinya. 

         

 2. Bagi Lembaga Universitas Teknokrat Indonesia    

 Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, 

BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Praktik kerja lapangan 

dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. Dan 

menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut telah andil dalam pelaksanaan 

Tridarma perguruan tinggi. 

           

3. Bagi Tempat PKL 

 Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan 

akademi dari praktik kerja lapangan tersebut. Dunia kerja atau institusi kerja 

tersebut akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian 

laporan praktik kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 
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informasi mengenai situasi umum institusi tempat praktik tersebut. Dan juga hasil 

laporan Praktik kerja lapangan yang sudah di uji di akademik maka bisa dijadikan 

bahan atau pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang sama dengan yang 

dialami mahasiswa Praktik Kerja Lapangan dan terjadi diperusahaan atau instansi 

tersebut. 

 

1.4 Tempat PKL 

       Pada tanggal 23 April 2011 dibukalah Gerai atau Toko Battry Shop dengan 

nama Home Accu yang didirikan oleh Bpk. Junifa andrian sebagai pemiliknya. 

Dengan menyawa rumah toko (ruko) yang berukuran 5 x 12 meter yang berlokasi 

di jalan Pulau legundi no.318 kelurahan Sukarame kecamatan Sukarame kota 

Bandar lampung. Dan gerai tersebut berdiri hingga sekarang. Jarak yang ditempuh 

dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia menuju tempat Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sejauh 6,6 Km atau kurang lebih ditempuh dengan waktu 13 

menit (sumber google map). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 map lokasi dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia menuju UD 

HOME ACCU 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

       Pada tanggal 16 April 2018 mengawali magang Praktik kerja lapangan (PKL) 

di toko UD Home Accu yang beralamat dijalan pulau legundi ruko no. 318 

sukarame kecamatan sukarame Kota Bandar lampung. Jadwal pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 9 Juli 

2018 atau kurang lebih selama 52 hari dengan masa libur hari minggu sebagai hari 

libur, serta 6 hari libur nasional (tanggal merah) dan libur cuti puasa Ramadhan 

1439 H.  

 


