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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat 

diartikan sebagai sarana pelatihan 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 ke dalam program pelatihan 

berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan  

ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan 

terjadwal dibawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. 

PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

(Universitas Teknokrat, 2018)  

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis 

dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa 

sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan perencanaan   

yang sistematis dan terarah. Selain itu, program PKL akan menambah 

wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat 

menerapkan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan 

serta keterampilan dan keahlian dibidang praktik. Oleh karena itu penulis 

merasa perlu untuk mengikuti program PKL. PKL umumnya dilaksanakan 

di perusahaan - perusahaan maupun instansi baik swasta maupun negeri. 

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh di FTIK  Universitas Teknokrat 

Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai kesiapan sikap dan mental dalam 

dunia kerja, serta penerapan ilmu dan awal lulusan yang berkompeten pada 

bidangnya masing-masing. PKL juga diharapkan dapat  memberikan 



 

 

2 
 

gambaran nyata kepada setiap mahasiswa/i khusus nya FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia bagaimana menyikapi dunia kerja pada nyata nya.  

Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan yang 

penulis pilih adalah PT Karya Sukses Prima. Merupakan usaha yang 

bergerak pada jasa pelaksanaan kontruksi dan perdagangan umum, yang 

beralamatkan di jalan Ridwan Rais Gg. Karya No. 01 Kel. Tanjung Baru, 

Kec.Kedamaian, Bandar Lampung. Dan karena penulis memang sudah 

bekerja di PT Karya Sukses Prima lebih dari 2 (dua) tahun. Untuk itu 

penulis ingin melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 

didunia kerja. 

Kegiatan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Karya Sukses 

Prima Bandar Lampung ini telah menerapkan beberapa sistem yang 

terkomputerisasi dan ada juga beberapa kegiatan yang masih 

menggunakan secara manual. 

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik 

kerja lapangan di perusahaan ini untuk mengetahui bagaimana dan seperti 

apa sistem yang berjalan dan yang di terapkan di Perusahaan terkait. Ilmu 

yang telah di peroleh di perkuliahan dapat di operasikan langsung ke 

perusahaan tersebut. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada di 

PT. Karya Sukses Prima Bandar Lampung. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Membangun mental yang kuat dan mengembangkan cara berfikir 

mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap 

pekerjaan yang diberikan. 
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5. Meningkatkan kedisplinan dan kemandirian mahasiswa melalui 

pemahaman akan budaya kerja profesional yang menuntut kerja 

sama, ketepatan waktu, kepemimpinan. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh 

nilai praktik kerja lapangan pada Fakultas Teknik Informatika 

dan Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Sebagai laporan hasil bahwa telah melaksanakan praktik kerja 

lapangan. 

3. kesiapan secara dini kepada para mahasiswa untuk menghadapi 

dunia kerja. Dengan program PKL ini mahasiswa dapat 

mengembangkan dan mengoperasikan semua ilmu yang telah 

didapat di perkuliahan. 

 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan 

perusahaan/instansi yang dijadikan tempat praktik kerja 

lapangan. 

2. Hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan mahasiswa yang terampil di dunia 

kerja. 

 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Mengetahui dan mengatasi masalah - masalah yang ada di 

perusahaan. 

2. Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan. 
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3. PKL dapat digunakan oleh perusahaan sebagai referensi dasar 

untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan urusan 

pekerjaan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Karya Sukses Prima 

Bandar Lampung yang merupakan perusahaan swasta dan beralamat di 

Jalan Ridwan Rais Gg. Karya No. 01 Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian, 

Bandar Lampung.  

Gambar 1.2 Denah Lokasi PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung 

(Google Maps, 2018) 

1.5  Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap yang 

berlangsung selama 2 bulan dari tanggal 09 Juli s.d 01 September 2018. 

Waktu pelaksanaan PKL di PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung 

yaitu setiap hari senin sampai sabtu pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB. 

Waktu penyusunan laporan Prakter Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 

2 bulan terhitung dari keluarnya Surat Keputusan. Jadwal waktu kerja 

selama PKL ditunjukan pada Tabel 1.1 

 

 



 

 

5 
 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL 

 

No 
Hari 

Jam Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 17:00 

2 Selasa 08:00 17:00 

3 Rabu 08:00 17:00 

4 Kamis 08:00 17:00 

5 Jum'at 08:00 17:00 

6 Sabtu 08:00 17:00 

7 Minggu Libur 
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