
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang 

telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. 

PKL dapat diartikan sebagai 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 kedalam program pelatihan 

berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu 

yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal 

di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL 

merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk 

mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

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. Selain itu, 

program PKL akan menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa 

dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan ilmu 

yang diperoleh di bangku perkuliahan serta keterampilan dan keahlian 

dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti 

program PKL. PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan - perusahaan 

maupun instansi baik swasta maupun negeri. (FTIK-UTI, 2017) 

Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT Nipsea Paint and 

Chemicals atau dikenal dengan nama Nippon Paint. Merupakan usaha 

yang bergerak pada manufaktur cat yang memiliki banyak cabang 

diseluruh Indonesia, salah satunya cabang lampung yang beralamatkan di 

jalan Moch Salim No. 39 Way Lunik Panjang, Bandar Lampung. Pada 

cabang lampung ini hanya merupakan sebuah distributor cat yang tidak 

memproduksi tetapi hanya menampung stok barang yang dikirim dari 
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pabrik untuk dipasarkan melalui konsumen atau outlet cat yang berada di 

area lampung. 

Kegiatan melaksanakan PKL di PT Nipsea Paint and Chemicals 

Cabang Lampung ini telah menerapkan beberapa sistem yang 

terkomputerisasi dan ada juga beberapa kegiatan yang masih 

menggunakan secara manual. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan 

melaksanakan PKL di perusahaan ini untuk mendapatkan pengalaman 

mengenai penerapan sistem yang telah digunakan, mengetahui kegiatan 

tentang pendistribusian cat, sehingga dapat memperoleh wawasan dan 

pengalaman di dunia kerja dan juga untuk mengimplementasikan ilmu 

yang diperoleh selama pendidikan di kampus  dalam hal penulisan laporan, 

menganalisa dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat 

di PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah: 

1. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada di 

PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Membangun mental yang kuat dan mengembangkan cara berfikir 

mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap 

pekerjaan yang diberikan. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh 

nilai PKL pada Fakultas Teknik Informatika dan Komputer 

Universitas Teknokrat Lampung. 

2. Sebagai laporan hasil bahwa telah melaksanakan PKL. 
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1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan 

perusahaan atau instansi yang di jadikan tempat PKL. 

2. Hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan mahasiswa 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 perusahaan sebagai referensi dasar 

untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan urusan 

pekerjaan. 

 

1.4 Tempat PKL 

PKL dilaksanakan di perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals 

Cabang Lampung yang merupakan perusahaan swasta dan beralamat di 

Jalan Moch Salim No. 39 Way Lunik Panjang, Bandar Lampung. Denah 

lokasi PKL pada PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung seperti 

pada Gambar 1.1 : 

Denah Lokasi PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung 

 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung 

Sumber : PT Nipsea Paint and Chemicals Kantor Cabang Lampung 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap yang 

berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 

dengan 09 Juni 2018. Waktu pelaksanaan PKL di PT Nipsea Paint and 

Chemicals Cabang Lampung yaitu setiap hari senin sampai dengan jumat 

pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan setiap hari sabtu pukul 

08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Jadwal waktu kerja selama PKL 

ditunjukan pada Tabel 1.1 dan jadwal kegiatan pelaksanaan PKL 

ditunjukkan pada Tabel 1.2 : 

 

Tabel 1. 1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL 

 

No 
 

Hari 

Jam Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 16:00 

2 Selasa 08:00 16:00 

3 Rabu 08:00 16:00 

4 Kamis 08:00 16:00 

5 Jum'at 08:00 16:00 

6 Sabtu 08:00 13:00 

 

 

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan PKL 

 

 
Kegiatan 

Bulan 

April Mei Juni 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pelaksanaan PKL                      

Penyerahan Nilai 

PKL 

 

                    

Pengumpulan Data                      


