
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sebuah kesempatan bagi 

mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran 

yang didapat di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Universitas 

Teknokrat Indonesia adalah sebuah 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 membuktikan teori yang 

telah dipelajari dengan keadaan yang sebenarnya. Unversitas Teknokrat Indonesia 

mewajibkan seluruh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi/perusahaan pemerintah, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta sebagai salah syarat yang harus 

dipenuhi untuk menyelesaikan masa pendidikan Strata 1 (S1) Sistem Informasi di 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

Melalui praktik kerja, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu  yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambahkan ide-

ide yang berguna dan dapat menambah wawasan mahasiswa terhadap apa yang 

dikerjakan. Sehubungan dengan itu maka teori-teori yang dipelajari di bangku 

perkuliahan dapat dipraktikkan di tempat pelaksanaan PKL yang dalam hal ini 

bertempat di SMK YADIKA Bandarlampung  terutama yang sesuai dengan 

disiplin ilmu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sesuai 

dengan praktik di lapangan, sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang disiplin, 

terampil dan bermutu maka banyak Perguruan Tinggi berusaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu 

pendidikan serta menyediakan sarana - sarana pendukung agar dihasilkan lulusan 

yang berkualitas baik. 
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Penulis memilih SMK YADIKA Bandarlampung sebagai tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dikarenakan penulis ingin mengetahui 

sistem teknologi informasi yang ada di sekolah tersebut. 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK YADIKA 

Bandarlampung  antara lain: 

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman menjadi 

karyawan Tata Usaha SMK YADIKA Bandarlampung 

2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang 

dilakukan sesuai disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai 

latar belakang pendidikan). 

3. Dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan 

untuk membantu jalannya proses kegiatan belajar mengajar dan praktik 

di dalam laboratorium multimedia SMK YADIKA Bandarlampung. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

Kegunaan yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja lapangan bagi 

mahasiswa  antara lain: 

1. Menambah pengalaman serta wawasan tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Meningkatkan wawasan bersosialisasi dengan ruang lingkup kerja. 

3. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan 

serta dapat meningkatkan kemampuan menyelesaian masalah yang 

dihadapi.  
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1.3.2  Bagi Perguruan Tinggi 

Kegunaan yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja lapangan bagi  

Perguruan Tinggi antara lain: 

1. Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat meningkatkan 

hubungan kemitraan dengan perusahaan terkait. 

2. Menciptakan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas serta siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang 

telah didapati. 

 

1.3.3  Bagi Instansi / Perusahaan 

Kegunaan yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja lapangan bagi 

Instansi / Perusahaan antara lain: 

1. Memperoleh inovasi dalam perawatan dan trouble shooting terhadap 

perangkat teknologi informasi yang terdapat pada laboratorium 

multimedia SMK YADIKA Bandarlampung. 

2. Penghematan biaya perawatan dan trouble shooting terhadap perangkat 

teknologi informasi yang terdapat pada laboratorium multimedia SMK 

YADIKA Bandarlampung. 

1.4 Tempat PKL 

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan yaitu di SMK 

YADIKA Bandarlampung, yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan 

bertaraf Nasional yang berlokasi di Jl.Soekarno Hatta Kel.Labuhan Dalam 

Kec.Tanjung Senang Bandarlampung. Jarak antara Kampus Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan SMK YADIKA Bandarlampung ± 7,8 km seperti 

yang tertera pada gambar 1.1 sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Denah Lokasi 

Sumber : Google Maps Tahun 2018 

1.5 Jadwal  Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di SMK YADIKA Bandarlampung 

dilakukan selama 2 bulan yaitu mulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 9 Juni 

2018 dengan waktu pelaksanaan dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL 

No Hari Kegiatan Jam 

1 Senin - Kamis 
Jam kerja 06.45 s/d 16.00 

Istirahat 12.00 s/d 13.00 

 

2 Jumat 
Jam kerja 06.45 s/d 14.00 

Istirahat 12.00 s/d 13.00 

 


