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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
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). Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu
pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang jadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan sebagai sarana mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal
lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL
adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya
dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal ysng behubungan
dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan secara
sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen bimbingan yang memenuhi
syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa
untuk mengikuti kegiatan akhir kuliah jenjang Strata 1 (S1).
PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung (TSI) adalah sebuah
perusahaan daerah pemerintahan Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang
penjualan buku. Perusahaan ini telah menggunakan sistem informasi dalam proses
bisnisnya. Penulis memilih perusahaan tersebut sebagai tempat melaksanakan
PKL, karena ingin mempelajari sistem informasi yang berjalan di perusahaan
tersebut dan peranan sistem informasi dalam proses bisnis serta produktivitas
perusahaan. Penulis berharap selama 2 bulan melakukan PKL bisa menerapkan
ilmu-ilmu di dunia kerja sebagai motifasi dan semangat. Selain itu, penulis juga
berharap teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara
langsung dipraktekkan di kantor PT Tiga Serangkai International Bandar
Lampung. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang
dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut
dapat dilaksanakan dengan baik.
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1.2 Tujuan PKL
Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah :
1. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, kerjasama dan etika.
2. Menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama di perkuliahan.
3. Menambahkan pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan PKL.
4. Meringankan pekerjaan di perusahaan selama melakukan PKL.

1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL di bagi 3 adalah :
1. Bagi Mahasiswa
Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja serta melatih diri
dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang
sesungguhnya.
2. Bagi Universitas Indonesia
Menjalin hubungan kerja sama antara perusahaan dengan Universitas
Teknokrat Indonesia serta menghasilkan lulusan yang memiliki baik dan
siap untuk bekerja.
3. Bagi PT Tiga Serangkai Internasional
Membantu dalam pelaksanaan tugas kerja dalam bidang bisnis pemasaran
buku sehingga dapat meringankan pekerajaan dari bidang tersebut
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1.4 Tempat PKL
PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung adalah sebuah
perusahaan di Kota Bandar Lampung yang bergerak dibidang penjualan buku.
Yang beralamat di Jalan Sultan Agung No.44, Kel Sepang Raya, Kec Labuhan
Ratu,
Bandar
Lampung,
Lampung
Indonesia
(0721),
website:
www.tigaserangkai.com. Berikut Gambar 1.1 merupakan tampak depan kantor :

Gambar 1.1 PT Tiga Serangkai International, Kanwil Bandar Lampung
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Ahmad Gamal) ( 2018 )
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Pada gambar 1.2 Berikut ini merupakan rute lokasi PT Tiga Serangkai
International Bandar Lampung dari Universitas Teknokrat Indonesia.

Gambar 1.2 Rute PT Tiga Serangkai International, Kantor Wilayah Bandar
Lampung dari Universitas Teknokrat Indonesia
(Sumber : Google Map 2018)

1.5 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 09 Juli 2018 sampai
01 September 2018 atau selama 50 hari, di PT Tiga Serangkai International
Bandar Lampung, dengan waktu kerja yaitu:
1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.30 – 16.00 WIB.
2. Jam kerja hari Sabtu pukul 08.30 – 13.00 WIB

