
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam meningkatkan kemampuan  mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja 

maka Universitas Teknokrat Indonesia sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan 

tingkat tinggi berusaha meningkatkan kualitas mahasiswanya.Fakultas Teknik llmu dan 

Komputer sangat mendorong mahasiswanya untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya 

melalui Praktik Kerja Lapangan ( PKL )yaitu sebagai wadah mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik kerja. Selain dari itu PKL 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena selain mempraktekan teori yang telah diperoleh 

mahasiswa juga bertambah pengetahuan khususnya dalam menyelenggarkan tugas suatu instansi 

yang berkaitan dengan administrasi. 

Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan atau tugas dari  pegawai instansi 

kementerian atau pemerintahan, dari situ Mahasiswa akan mengetahui secara garis besar 

bagaimana gambaran dunia kerja sebenarnya sehingga nantinya Mahasiswa dapat 

mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam 

hal kemampuan (skill). 

Objek yang dikaji pada program Praktik (PKL) adalah penerapan ilmu pengetahuan pada 

institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program (PKL). Dalam rangka memperoleh 

pengalaman yang nyata ini, maka Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas 

Teknokrat Indonesia mempunyai program wajib untuk mahasiswa agar mengikuti kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di suatu instansi/perusahaan. Untuk itu penulis memilih CV 

NUSA CENDANA sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Alasan penulis 

memilih CV NUSA CENDANA sebagai tempat PKL yaitu dikarenakan penulis merupakan 

karyawan diperusahaan tersebut.  

 

  



1.2Tujuan PKL 

 Tujuan Pelaksanaan PKL adalah : 

1. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan beradaptasi dalam 

dunia kerja. 

2. Meningkatkan wawasan dalam dunia kerja. 

3. Memberikangambarannyatatentangpenerapanatauimplementasidari 

ilmuatauteoriyang selamainidiperolehpadaperkuliahandan membandingkannya 

dengan kondisinyata yangada di lapangan. 

4.Melatih kedisiplinan dalam dunia kerja. 

  

1.3 Kegunaan PKL 

a. Bagi mahasiswa 

1. Sebagai sarana pembelajaran dalam pemanfaatan (transformasi) ilmu yang 

telah diperoleh dibangku kuliah kedalam dunia kerja. 

2. Sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman kerja 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagimahasiswa  calon 

lulusandiduniakerja. 

4. Sebagai media pengenal antara lingkungan kerja dan kampus. 

 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI). 

1. Sebagai sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas dengan perusahaan untuk 

menjalin kerjasama. 

2.  Sebagai Salah satu upaya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang tidak 

diberikan di dalam perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

 



c. Bagi Perusahaan 

 

1. Adanya rasa memberi dan menerima dalam bidang wawasan dan ilmu pengetahuan 

antara mahasiswa dan instansi tempat praktik kerja lapangan (PKL) berlangsung. 

2. Dapat berbagi ilmu dengan Mahasiswa tentang bagaimana cara karyawan 

melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. 

 

 

  



 

1.4 TEMPAT PKL 

Praktik Kerja Lapangan kami berada di CV NUSA CENDANA yang beralamat Jalan 

Cipto Mangunkusomo No. 27, teluk betung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212 dapat 

dilihat pada gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1Peta Lokasi Perusahaan 

 

  



1.5 JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PKL 

Waktu dan kegiatan pelaksanaan PKL semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 dilakukan  

12November 2018 sampai 05 Januari 2019, dengan rincian kegiatan dan waktunya kami buat 

dalam bentuk tabel kegiatan selama PKL dapat dilihat pada table 1.1. 

Tabel 1.1 Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

No. Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKL Keterangan 

1. 08.00-16.00 WIB Penempatan Divisi Pembagian Divisi di  

Bagian pengomplitan, 

penagihan dan 

penyablonan 

2. 08.00-16.00 WIB Penagihan Penagihan ke perusahan 

PT BW 

3. 08.00-16.00 WIB Kegiatan belajar 

menggunakan corel 

draw 

Melakukan penginputan 

masukan no urut hasil 

cetakan  

4. 08.00-16.00 WIB Menyusun Berkas 

Laporan hasil pengihan  

Pencarian berkas laporan 

kegiatan penagihan 

beberapa perusahaan.. 

5. 08.00-16.00 WIB Kegiatan penyablonan 

kalender 

 

Melakukan penyablonan 

dan pengeringan hasil 

sablon 

6. 08.00-18.00 Lemburan Mengerjakan sablon 

kalender yang belum 

selesai 

 

  



 


