
 

 

 

     

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata Satu (S1) Sistem Informasi di Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer 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. 

Materi dalam perkuliahan dapat memberikan pengetahuan/wawasan yang 

berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi Pengembangan 

kepribadian yang mempelajari tentang etika  bagaimana kita memposisikan diri 

dengan pimpinan dan rekan kerja serta cara beretika dengan baik,  materi desain 

grafis yang digunakan untuk membuat desain, materi aplikasi komputer yang yang 

memperlajari tentang penggunaan Microsoft Office. Materi perkuliahan tersebut 

dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik.  

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. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Tahun 2018/2019 Semester 6 penulis melakukan Praktik Kerja 

Lapangan di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung yang 

merupakan pusat perbelanjaan yang berkonsep Trade Center. Pemilihan tempat 

pelaksanaan PKL ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah 

dipelajari, melatih diri menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sebenarnya, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh 
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instansi/perusahaan, dan mengetahui sistem apa yang sedang berjalan di 

instansi/perusahaan. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Cahaya Mitra Sarana 

Simpur Center Bandar Lampung karena penulis ingin mengetahui kegiatan yang 

ada di PT Cahaya Mitra Sarana Simpur Center Bandar Lampung sebagai salah satu 

pusat perbelanjaan terlengkap di Bandar Lampung mulai dari proses sewa toko, 

proses perpanjangan sewa, proses pemeliharaan gedung, serta apa saja divisi yang 

ada dalam perusahaan dan proses kerja setiap divisi tersebut. 

1.2    Tujuan Praktik Kerja Lapangan   

Tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan yaitu: 

a. Menambah ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang ada di 

perusahaan PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center). 

b. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama 

pelaksanaan perkuliahan. 

c. Membekali mahasiswa/i dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam 

dunia kerja dan masyarakat. 

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

menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga menambah pengalaman 

dalam persiapan untuk terjun langsung kedunia kerja yang 

sesungguhnya.  

e. Melatih mahasiswa/i agar dapat memiliki kemampuan beradaptasi 

dalam dunia kerja. 

1.3    Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan pelaksanaan Praktik kerja lapangan ini adalah:  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa/i dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dari 

berbagai kegiatan yang ada di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) 

b. Sebagai sarana agar mahasiswa dapat menerapkan teori - teori yang 

diperoleh selama kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan 

lingkungan masyarakat. 
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c. Sebagai sarana melatih diri dan menambah pengalaman untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya. 

d. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi/perusahaan. 

e. Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Perguruan Tinggi. 

2. Bagi Perguruan Tinggi  

a. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer. 

b. Mempererat kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

instansi/perusahaan. 

3. Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi. 

b. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mencari sumber daya  

manusia yang berkualitas. 

c. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 

1.4    Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini di PT Cahaya Mitra Sarana 

(Simpur Center) Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Raden Intan Nomor 

32 Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Berikut ini adalah rute lokasi PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) 

Bandar Lampung terhadap Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

Gambar 1. 1 Rute Lokasi Simpur Center dari Universitas Teknokrat Indonesia 

Sumber : (Google, 2019) 

1.5    Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan  di lakukan pada tanggal 01 April sampai 31 Mei 

2019, yang dilaksanakan di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar 

Lampung, dengan waktu kerja yaitu: 

 

Tabel 1. 1 Jadwal Praktik kerja Lapangan Simpur Center 

Hari Mulai jam Kerja Istirahat 

Mulai jam kerja – 

selesai 

Senin 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Selasa 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Rabu 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Kamis 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Jumat 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Sabtu 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Minggu Libur 

Sumber : (Mitra Sarana, 2014) 
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 Keterangan Jadwal :  

a. Jam kerja pukul 09.16 – 17.00, setiap hari Senin ada agenda rutin yang 

dilakukan setiap minggunya yaitu metting yang dihadiri oleh setiap ketua 

divisi, di metting ini akan membahas permasalahan dan kendala yang terjadi 

minggu berjalan dan membahas rencana agenda berikutnya. 

b. Jam istirahat pukul 12.00 – 13.00 tetap karyawan untuk bagian Maketing 

dan bagian Finance sedangkan untuk divisi lain seperti Teknisi, Cleaning 

Service dan Security jam kerja menyesuaikan dan harus bergantian satu 

sama lain. 

  

 

 

 


