
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik & Ilmu Komputer 

(FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk 

menerapkan teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan 

ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

beberapa teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan 

dapat secara langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

Melalui pembekalan PKL, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan 

yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi pembekalan 

troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan masalah pada komputer, 

materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara beretika dengan baik, 

pembuatan web, penggunaan aplikasi Microsoft Office. Materi pembekalan 

tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 penulis melaksanakan PKL di 

PT Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung. PT Bosindo Cahaya Anugerah 

Bandar Lampung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi 

makanan(Pabrik Roti). PT Bosindo Cahaya Anugerah adalah salah satu 

perusahaan yang di didikan pada tahun 1982 dan bergerak dibidang produksi 

makanan (Pabrik Roti) di kota Bandar Lampung dengan merk Bobo Bakery. 

Penulis memilih melakukan tempat PKL di PT Bosindo Cahaya Anugerah dengan 

alasan untuk mengetahui proses bisnis dan penjualan serta sistem informasi yang 

ada pada PT Bosindo Cahaya Anugerah. Selain itu penulis mengharapkan dapat 

berinteraksi secara langsung dengan karyawan maupun masyarakat yang terlibat 

dalam proses bisnis yang di lakukan di PT Bosindo Cahaya Anugerah, serta dapat 

menerapkan  teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri, dan menambah 
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pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya, untuk 

mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan mengetahui 

sistem apa yang sedang berjalan di perusahaan tersebut. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud diadakannya PKL ini adalah agar dapat mempraktikan dan belajar 

sekaligus mengenal bidang pekerjaan yang sebenarnya. Walaupun bidang 

pekerjaan sedikit berbeda dengan bidang studi yang diperoleh dibangku kuliah, 

namun praktikan jadi lebih jauh menambah wawasan dan pengalaman. 

Tujuan Pelaksanaan PKL adalah: 

1. Melatih mahasiswa berpikir kritis pada perbedaan metode-metode 

pekerjaan antara teori dengan praktik kerja sesungguhnya di lapangan. 

2. Menambah wawasan mahasiswa terhadap aspek-aspek diluar bangku 

kuliah dilokasi kerja praktik. 

3. Menyiapkan mahasiswa agar memahami kondisi pekerjaan di lapangan. 

4. Mengaplikasikan ilmu dan teori perkuliahan yang berkaitan dengan 

kegiatan pada PT Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung. 

5. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1. Untuk Penulis : 

a. Sarana memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau 

implementasi dari ilmu dan teori yang selama ini diperoleh pada 

perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata yang ada 

dilapangan. 

b. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia nyata. 
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c. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

d. Mendapatkan pengalamaan untuk bekal pada saat bekerja nantinya. 

2. Untuk Universitas 

a. Sarana mengenal dunia kerja agar dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan. 

b. Membangun relasi yang baik antara pihak Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainnya. 

 

3. Untuk Perusahaan 

a. Perusahaan mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang 

melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

b. Memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas instansi atau perusahaan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Tempat PKL yang penulis buat berada di jalan ZA. Pagar Alam, Gg Pu No. 

88BB Bandar Lampung. PT Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung 

merupakan perusahaan bergerak dalam bidang makanan.  

Sumber : PT Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung 

Gambar 1.1 Kantor PT Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung 
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Jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke PT Bosindo Cahaya 

Anugerah (Bobo Bakery) sekitar 1,4km yang dapat di tempuh dalam waktu 3 

menit. Lokasi dari Instansi ini dapat dilihat pada gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Maps 

Gambar 1.2 Lokasi PT Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung 

 (Bobo Bakery) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Jadwal waktu pelaksanaan PKL yang wajib untuk mahasiswa FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia pada semester genap tahun ajaran 2017/2018, di 

tanggal 16 April sampai dengan 09 Juni 2017, setiap hari Senin sampai dengan 

Sabtu. Dengan jam kerja sebagai berikut : 

1.  Senin sampai dengan Jum’at pukul 08.00 s/d pukul 16.00. 

2. Sabtu pukul 08:00 s/d pukul 13:00. 

3. Waktu istirahat Senin sampai dengan Jum’at pukul 12.00 s/d pukul 13.00. 

 

 

 


