
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang PKL 

Fakultas Teknik dan ilmu komputer (FTIK), 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 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah 

penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra 

program PKL. 

Program PKL merupakan kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh 

mahasiswa dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Hal tersebut 

bertujuan untuk melatih dan mendidik mahasiswa sehingga terciptanya seorang 

insan yang unggul dan maju dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu juga 

mempelajari hal-hal lainnya yang didapatkan melalui pengalaman selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta membantu mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang nyata. 

 Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. Dalam hal ini Praktik Kerja Lapangan di selenggarakan di CV Annur 

Persada Nusantara bergerak dalam bidang penjualan ATK, Percetakan yang 

menyediakan berbagai macam percetakan buku,Penjualan alat tulis kantor dan 

lain-lain 

Pemilihan tempat pelaksanaan PKL ini dilakukan karena penulis bekerja 

di CV Annur Persada Nusantara. Selain itu bertujuan untuk menginplementasikan 

teori-teori yang telah dipelajari di kampus pada tempat PKL. Seperti 

mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerjaan dan teori 

manajemen. 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan diadakan pelaksanaan PKL antara lain : 

1. Melatih disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan terjun kedunia 

kerja. 

2. PKL memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan 

mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu 

pengembangan karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja, 

mahasiswa dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka 

miliki. 

3. Sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja 

yang nyata. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

 Adapun kegunaan dari Praktik Kerja  Lapangan adalah : 

1. Kegunaan bagi Mahasiswa 

Kegunaan mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan antara lain : 

a. Mahasiswa mendapat pengalaman nyata dalam dunia kerja 

serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja. 

b. Meningkatkan kreativitas siswa dalam penulisan yang bersikap 

objektif dan ilmiah. 

c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas 

mahasiswa dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu 

yang dimilikinya. 

d. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi 

dengan dunia kerja yang sebenarnya. 

e. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku 

generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat 

khususnya di lingkungan kerja. 
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f. Mempraktikkan ilmu dan teori yang diperolah selama masa 

perkuliahan langsung pada dunia kerja. 

g. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi atau 

perusahaan. 

2. Kegunaan bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas Teknokrat 

Indonesia antara lain : 

a. Untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan, dalam hal 

ini, CV Annur Persada Nusantara Sebagai bahan masukan 

untuk mengevalusi sampai sejauh mana program atau 

kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat pengguna jasa. 

b. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan 

mahasiswa sebagai anak didik yang akan memasuki dunia 

kerja. 

c. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa 

agar dapat menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di 

dunia kerja. 

3. Kegunaan bagi Perusahaan 

Adapun kegunaan bagi perusahaan yang telah menerima mahasiswa 

Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, 

khususnya Universitas Teknokrat Indonesia. 

b. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi. 

c. Memperoleh bantuan baik dari segi tenaga, waktu dan pikiran 

agar lebih mempercepat dalam penyelesaian tugas yang ada 

pada perusahaan. 

d. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja 

yang ada di CV Annur Persada Nusantara. 
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 Tempat Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di CV Annur Persada 

Nusantara yang beralamat di Jl. Soemantri Brojonegoro Bandar lampung. Annur 

Persada Nusantara adalah sebuah perusahaan menengah yang sedang berkembang 

bergerak dalam penjualan atk, penjilidtan dan percetakan. Untuk lebih jelas 

tentang rute dari Universitas Teknokrat Indonesia ke CV Annur Persada 

Nusantara dan lokasi CV Annur Persada Nusantara dapat dilihat pada gambar 1.1 

dan gambar1.2 di bawah ini : 

 

Gambar 1.1 Rute CV Annur Persada Nusantara dari UTI 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/An-nur+Fotocopi+Unila 

 

 

Gambar 1.2 Lokasi CV Annur Persada Nusanatara 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/An-nur+Fotocopi+Unila 

 

 

 

https://www.google.co.id/maps/place/An-nur+Fotocopi+Unila
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

 Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan yaitu 

selama 2 bulan kerja yaitu mulai tanggal 10 April sampai dengan 3 Juni 2017. Jam kerja 

pada CV Annur Persada Nusantara yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 07.30– 

16.00 WIB dan istirahat pukul 12-13 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


