
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu sarana kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh mahasiswa yang tercatat didalam suatu universitas maupun perguruan tinggi, tidak 

terkecuali pada Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung. Kegiatan PKL ini 

dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Strata satu (S1). 

Praktik Kerja Lapangan itu sendiri diadakan dengan tujuan sebagai perkenalan dunia kerja 

kepada mahasiswa. Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung mewajibkan 

mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) guna mempersiapkan mahasiswa 

lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan mampu mengaktualisasikan dan 

mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama perkuliahan kedalam pekerjaan sesuai dengan 

bidangnya. Pihak Universitas Teknokrat Indonesia memberikan pelatihan terlebih dahulu 

kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL guna memudahkan mahasiswa 

dalam melaksanakan PKL dan mengembangkan ilmu dasar dunia kerja yang diberikan dari 

pelatihan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Universitas Teknokrat Indonesia berusaha 

untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berkarakter dengan 

cara meningkatkan kualitas pendidikan dan melengkapi sarana-sarana pendukung, agar tercipta 

lulusan terbaik, handal, dan siap bersaing dalam dunia kerja. Dalam hal ini Praktik Kerja 

Lapangan diselenggarakan pada Toko Buku Amanah Bandar Lampung yang merupakan pusat 

penjualan buku baru dan bekas baik buku pelajaran maupun perkuliahan dan lain sebagainya. 

Pemilihan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  ini dilakukan untuk 

mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri menambah pengalaman 

dan beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang 

dibutuhkan oleh instansi/perusahaan. 

Kegiatan yang dilakukan pada Toko Buku Amanah, memiliki berbagai aktifitas proses 

bisnis yang terjadi dan mengalami beberapa kendala dan hambatan yang menjadikan adanya 

kesulitan dalam menjalankan beberapa proses bisnis yang ada. Sebagai bentuk kendala yang 

dihapadapi salah satu nya adalah terjadinya pencarian data buku yang lambat karena proses 

pengisian stok barang masih melakukan sistem manual dengan cara dicatat dalam sebuah buku 



catatan. Sehingga beresiko tinggi seperti buku catatan tersebut dapat hilang dan pengisian stok 

data yang tidak valid karena terjadinya kerangkapan data serta pelaporan penjualan harian yang 

kurang valid karena hanya berdasarkan pada pencatatan manual pada buku penjualan. 

1.2.Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini ialah : 

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang berharga, secara langsung 

menemukan, merumuskan, memecahkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada dunia kerja. 

2. Mahasiswa mampu memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi dan seni 

dalam upaya memajukan instansi/perusahaan tempat terlaksanakannya kegiatan PKL 

tersebut. 

3. Meningkatkan hubungan antara universitas dengan instansi/perusahaan sehingga 

universitas dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta 

penelitiannya dengan tuntutan nyata dari dunia kerja. 

 

1.3.Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Praktik Kerja Lapangan memberikan manfaat yang begitu besar, adapun manfaat tersebut 

adalah : 

1.3.1. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

adalah : 

a. Mahasiswa mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh selama 

perkuliahan dengan praktik yang nyata didunia kerja dan lingkungan 

masyarakat. 

b. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

yang sebenarnya. 

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

d. Mahasiswa dapat menciptakan peluang kerja setelah lulus dari universitas. 

 



1.3.2. Bagi Universitas 

Adapun manfaat yang didapat bagi universitas didapat dari hasil feedback 

mahasiswa yang telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah : 

a. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer. 

b. Mempererat kerjasama antara universitas dengan instansi/perusahaan. 

c. Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi 

Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer pada Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

 

1.3.3. Bagi Instansi/Perusahaan 

Manfaat bagi instansi/perusahaan adalah hasil dari kerjasama memberikan 

waktu dan tempat sebagai lokasi penerapan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, dalam hal 

ini manfaat yang didapat oleh instansi/perusahaan adalah : 

a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas instansi/perusahaan. 

b. Memberikan kemudahan bagi instansi/perusahaan dalam mencari sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

c. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi/perusahaan. 

d. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini berada di Toko Buku Amanah yang 

beralamat Jl. Raden Intan Komplek Pertokoan Ramayana Ruko Pasar Bawah Blok B No.34-

35 Tanjung Karang Bandar Lampung. 

 

 Gambar 1.1 Maps Toko Buku Amanah 

 Sumber : Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.  Lokasi Praktik Kerja Lapangan Toko Buku Amanah 

2. Jadwal Praktik Kerja Lapangan 12 April 2017 - 03 Juni 2017  

3. Jam Kerja 08.30 – 16.30 WIB dan 08.00 – 20.30 

WIB 

4. 
Alasan Pemilihan Tempat PKL Pemilihan tempat PKL di Toko Buku 

Amanah ini karena mahasiswa yang 

melaksanakan kegiatan PKL, bekerja 

pada Toko Buku Amanah. 

Tabel 1.1 Keterangan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 




