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BAB I
PENDAHULUAN
1. 1

Latar Belakang
Menurut Panduan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan PKL Universitas

Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 2018,
Universitas

Teknokrat

Indonesia

sebagai

institusi

pendidikan

yang

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan
realisasi tuntutan tujuan pendidikan nasional, objek kajian program PKL adalah
penerapan ilmu pengetahuan di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL sendiri
dapat diartikan sebagai sarana untuk melatih sikap, mental, penerapan ilmu, dan
pembentukan lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan
demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman
belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal
yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam Buku
Panduan PKL Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2018.
Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam
proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga
profesional. 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.
Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT Indomarco Prismatama cabang
Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Tembesu No. 8, Campang Raya,
Kec.Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Indomaret merupakan perusahaan swasta
nasional dibidang ritel dan waralaba terbesar di Indonesia. Hingga Februari 2018,
Indomaret memiliki 15.456 gerai di Indonesia, terdiri dari 60% milik sendiri dan
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40% milik masyarakat. Untuk di Provinsi Lampung jumlah Indomaret tercatat 579
gerai, terdiri dari 68% milik sendiri dan 32% milik masyarakat.
Karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari mengenai
sistem berjalan yang diterapkan di PT Indomarco Prismatama. Bagaimana instansi
ini mengelola data-data toko, selain itu penulis juga ingin mempelajari bagaimana
strategi pengembangan toko-toko pada PT Indomarco Prismatama cabang Bandar
Lampung sebagai contoh implementasi nyata dari ilmu yang penulis pelajari
selama masa perkuliahan sesuai dengan program studi penulis di Universitas
Teknokrat Indonesia yaitu Sistem Informasi.
1. 2

Tujuan PKL
Tujuan Praktik Kerja Lapangan pada PT Indomarco Prismatama :

1. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada di PT
Indomarco Prismatama.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah
dan menerapkannya dalam dunia kerja.
3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
4. Membangun mental yang kuat dan mengembangkan cara berfikir mahasiswa
dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu melakukan dan
menyelesaikan pekerjaan.
5. Mengetahui produktivitas perusahaan.
6. Sebagai tolak ukur dan pembuktian akan kualitas dan kuantitas dari
intelegensi mahasiswa.
7. Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.
1. 3

Kegunaan PKL
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Universitas :
a. Praktik

Kerja

Lapangan

perkembangan ilmu komputer.

ini

diharapkan

berguna

bagi
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b. Mempererat hubungan yang baik antara Universitas Teknokrat
Indonesia dengan PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar
Lampung.
2. Bagi mahasiswa :
a. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung
jawab, kreatif, etika dan berpikir maju.
b. Menambah wawasan dan pengalaman setiap mahasiswa mengenai
dunia kerja.
c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang
diperoleh di bangku perkuliahan.
d. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian
dibidang praktik.
3. Bagi pihak Instansi :
a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kuantitas PT. Indomarco Prismatama
Cabang Bandar Lampung.
b. Dapat membantu meringankan pekerjaan yang ada di PT
Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung.
1. 4

Tempat PKL
Penulis melaksanakan PKL di PT Indomarco Prismatama cabang

Lampung. PT Indomarco Prismatama adalah sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang usaha perdagangan barang/retail.
Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di PT Indomarco
Prismatama, beralamatkan di Jalan Tembesu No. 8, Campang Raya, Kec.
Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
. Gambar 1.1 Alamat PT. Indomarco Prismatama
Sumber : www.googlemaps.com
1. 5

Jadwal Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek Genap yang

berlangsung selama 2 bulan atau 45 hari mulai dari tanggal 09 Juli 2018 sampai
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dengan 01 September 2018. Waktu pelakasanaan PKL di PT. Indomarco
Prismatama yaitu setiap hari senin sampai jum’at pukul 08.00 sampai 16.00 WIB,
sedangkan jam kerja hari Sabtu pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Dan waktu
penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 2 bulan
terhitung dari keluarnya Surat Keputusan.

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL
Jam Kerja
Hari
Masuk
Selesai
Senin
08:00
16:00
Selasa
08:00
16:00
Rabu
08:00
16:00
Kamis
08:00
16:00
Jum'at
08:00
16:00
Sabtu
08:00
14:00

