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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Universitas Teknokrat Indonesia adalah 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 instansi 

maupun perusahaan yang menjadi mitraprogram PKL. 

FTIK (Fakultas Teknik & 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. Buku pedoman  ini  memberikan  petunjuk  kepada  mahasiswa   FTIK  

Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL. (FTIK-UTI,2018) 

 Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk implementasi secara sistematis 

dan  sinkron  antara  program  pendidikan dengan program  penguasaan  keahlian 

yang  di peroleh  melalui  kegiatan  kerja secara  langsung  di dunia kerja untuk 

mencapai tingkat keahlian tertentu. Universitas Teknokrat Indonesia bekerja sama 

dengan PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) untuk menitipkan mahasiswanya 

agar menggali kemampuan dan keuletan serta keterampilan dalam bekerja. 

Dengan di adakannya praktik kerja  lapangan, mahasiswa atau mahasiswi akan 

mendapatkan pengalaman dalam dunia Kerja dan diharapkan bisa langsung 

berkecimpung dalam dunia kerja setelah lulus kuliah (Arifin, 2014). 

Pada kesempatan saat pelaksanaan PKL, penulis memilih tempat di PT 

TIKI JNE sebagai tempat PKL yang akan merasakan pengalaman bagaimana 

kerja secara langsung dan memberikan gambaran tentang bagaimana dunia kerja 

yang akan kami hadapi di masa yang akan datang, dalam hal ini sangat lah bagus 

penulis memilih tempat perusahaan yang terbesar di Lampung yaitu PT TIKI 

JNE, karena dengan cabang yang besar di Lampung maka banyak aktifitas yang 

dilakukan oleh penulis dan memberikan banyak pengalaman kerja yang 

didapatkan oleh penulis. Penulis memilih PT TIKI JNE sebagai tempat tujuan 
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pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan guna mempelajari dan menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh selama dalam masa perkuliahan sesuai dengan jurusan 

Sistem Informasi dan untuk mengetahui penggunaan sistem informasinya, tujuan 

mengetahui proses bisnis dan menganalisis masalah yang ada dan dapat mengatasi 

masalah yang ada di perusahaan tersebut. 

PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang Pengiriman dan Logistikyang berlokasi di Jl. Imam Bonjol 

No.351, Langkapura Kota Bandar Lampung. Karena persaingan dipasar domestik, 

JNE juga memusatkan memperluas dengan jaringan domestiknya. JNE 

mendapatkan keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga 

memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. 

 

1.2  Tujuan PKL  

 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kesatuan dalam proses 

belajar yang harus penulis selesaikan, karena praktik ini sangat dibutuhkan 

terutama untuk mengimplementasikannya ilmu pengetahuan didunia kerja yang 

sebenarnya, adapun tujuan dilakukannya PKL di PT TIKI JNE sebagai berikut :  

1. Melatih dan mengasah keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja. 

2. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai dunia kerja. 

3. Membentuk mental mahasiswa dalam dunia kerja. 

4. Mendapatkan pengalamamn secara langsung dari PT TIKI JNE.  

 

1.3 Kegunaan PKL 

Banyak sekali kegunaan yang di dapat dari pihak penulis, bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia, dan bagi JNE Cabang Utama Lampung. 

1.3.1  Bagi Penulis 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT TIKI JNE 

penulis mendapatkan kegunaan PKL yaitu  : 

a. Menambah wawasan dan pengalaman  dalam dunia kerja. 

b. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk 

informasi mengenai pekerjaan. 
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c. Untuk melatih mental daya saing yang tinggi. 

d. Mendapatkan pengalaman kerja untuk bekal pada saat bekerja nanti. 

1.3.2  Bagi Universitas 

 Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT TIKI JNE penulis 

mendapatkan kegunaan PKL bagi Universitas yaitu  : 

a. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam menangani meteri-materi kuliah dan 

penerapannya di dalam dunia kerja.  

b. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan PT TIKI JNE. 

c. Dengan adanya Pratik Kerja Lapangan, Universitas Teknokrat Indonesia 

akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman. 

1.3.3 Bagi Perusahaan 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT TIKI JNE penulis 

mendapatkan kegunaan PKL bagi Perusahaan yaitu  : 

a. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami 

dan meringankan pekerjaan perusahaan. 

b. Mengembangkan kemampuan perusahaan dalam memberikan 

bimbingan bagi mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan  

Kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan si PT TIKI JNE. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan bidang jasa dengan fokus pada pengiriman 

barang (logistik) yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No.351 , Langkapura, 

Bandar Lampung, dengan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indoensia 

menuju Perusahaan PT TIKI JNE dengan jarak 3.6 km dengan waktu sekita 10 

menit menggunakan alat transportasi darat(motor). Untuk lokasi PT TIKI JNE 

dapat dilihat pada gambar 1.1 :  
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1.5 Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua) 

bulan, tepatnya terhitung sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 

2019. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan swasta 

maupun instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan PKL di PT TIKI JNE Cabang 

Bandar Lampung  yaitu : 

No Hari Jam Masuk Istirahat Jam Pulang 

1 Senin 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 16.00 WIB 

2 Selasa 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 16.00 WIB 

3 Rabu 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 16.00 WIB 

4 Kamis 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 16.00 WIB 

5 Jum’at 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 16.00 WIB 

6 Sabtu 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 16.00 WIB 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi PT TIKI JNE Cabang Utama Lampung 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL 
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