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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu institusi pendidikan 

yang menerapkan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dimana Praktik Kerja 

Lapangan ini bertujuan agar Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia terutama 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) dapat menerapkan kemampuan belajar 

yang telah diperoleh selama perkuliahan kedalam dunia kerja.  

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan belajar 

yang telah ditempuh di FTIK  Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat 

diartikan sebagai kesiapan sikap dan mental dalam dunia kerja, serta penerapan 

ilmu dan awal lulusan yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. PKL 

juga diharapkan dapat  memberikan gambaran nyata kepada setiap mahasiswa/i 

khusus nya FTIK Universitas Teknokrat Indonesia bagaimana menyikapi dunia 

kerja pada nyatanya. 

PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah 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). Praktik Kerja Lapangan (PKL) umumnya dilaksanakan pada 

suatu organisasi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan Instansi baik 

Pemerintahan maupun swasta (Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan FTIK Universitas Teknokrat Indonesia Lampung, 2018). 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Jaya Computer yang bergerak 

dalam bidang penjualan dan service yaitu melakukan jual-beli laptop/komputer, 

menjual assesoris laptop, printer dan service laptop/komputer. Jaya Computer 

berlokasi di Jl. Brigjen katamso mall simpur center lt3, Tanjung karang pusat, 

kota Bandar lampung, lampung 35127. Penulis melakukan Praktik Kerja 

Lapangan di Perusahaan terkait karena penulis bekerja diperusahaan tersebut 

terhitung sejak 27 Juni 2016 sampai saat ini dengan jabatan sebagai Marketing, 

selain pada bagian marketing penulis juga membantu bagian Teknisi, jika ada 
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pelanggan yang ingin melakukan servis seperti instal program, upgrade RAM, 

pergantian spearpart dan lain-lain. Hal tersebut yang menjadi latar belakang bagi 

penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Jaya Computer. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 

1. Memenuhi persyaratan mendapatkan nilai PKL. 

2. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

3. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu 

dikembangkan dan dipertahankan. 

4. Mempraktekkan secara langsung keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh mahasiswa sesuai latar belakang pendidikan. 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah : 

1. Memberi gambaran nyata kepada Mahasiswa tentang penerapan teori selama 

perkuliahan dan membandingkan dengan penerapan langsung ke lapangan.  

2. Menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap Mahasiswa. 

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

4. Dapat menghasilkan calon lulusan yang berkompeten sesuai bidang nya 

masing masing. 

 

1.3  Kegunaan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagaimana untuk : 

1. Mahasiswa 

Program Praktik Kerja Lapangan ini berguna untuk Mahasiswa calon lulusan 

agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja dan dapat memberikan gambaran nyata 

terhadap penerapan teori selama perkuliahan dengan penerapan langsung ke 

lapangan. Progam PKL ini dapat memberikan kesiapan secara dini kepada para 

Mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Dengan Program PKL ini Mahasiswa 

dapat mengembangkan dan mengoperasikan semua ilmu yang telah didapat di 

perkuliahan. 
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2. FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik 

antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan setiap Perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Perusahaan 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu kinerja yang ada 

dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah-masalah yang ada di perusahaan 

yang terkait. 

4. Bagi Pihak Lain 

Sebagai wacana agar dapat memberikan tambahan pengetahuan serta 

informasi tentang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 

 

1.4  Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Jaya Computer yang 

berlokasikan di Jl. Brigjen katamso mall simpur center lt3, Tanjung karang pusat, 

kota Bandar lampung, lampung 35127. Dengan jarak tempuh sekitar 5,9 km yang 

dapat ditempuh dalam waktu 11 menit dari Universitas Teknokrat Indonesia. 

Lokasi dari Instansi ini dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Jaya Computer 
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1.5  Jadwal Waktu Pelaksaan PKL 

 Pelaksanaa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester genap tahun 

2018/2019 selama kurang lebih 2 (dua) bulan di mulai pada tanggal 16 April 2018 

sampai dengan 09 Juni 2018. Selama melaksanakan PKL penulis tetap 

melangsungkan perkuliahan. PKL berlangsung mengikuti jam kerja kantor, setiap 

hari Senin sampai dengan Minggu dengan di mulai pukul 09.30 sampai dengan 

16.30 WIB. Jadwal  waktu pelaksanaan PKL dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut : 

 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Jaya Computer 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Selasa 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Rabu 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Kamis LIBUR 

Jumat 09.30 - 11.30 11.00 - 13.00 

Sabtu 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Minggu 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

 

 


