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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). Hal ini merupakan realisasi tuntutan 

Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa 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). 

Adapun tempat PKL yang saya pilih adalah Lampung Diesel Cabang 

Raden Intan.Lampung Diesel adalah perusahaan yang bergerak dibidang retail 

yaitu pengecer dan distributor terpercaya untuk mesin mesin pertanian dan 

perlengkapannya, mesin serbaguna dan generator untuk rumah tangga berikut 

suku cadangnya.Pada saat ini Lampung Diesel adalah Dealer resmi untuk 

Produk STIHL,TIANLI Diesel, MATARI GENERATOR,KIPOR Engine, 

Robin-Subaru Power Products, Yamaha Power Products, KOHLER Power 

Products, Tasco Agricultural, Shark Air Compressors, dan mesin diesel untuk 

produksi buatan Jepang. 
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Alasan saya memilih PKL di Lampung Diesel, Karena tempat PKL yang 

saya pilih merupakan tempat saya bekerja. Selain itu saya menyadari 

bahwasannya sistem informasi suatu perusahaan itu penting.Hal ini sesuai 

dengan jurusan saya dalam melaksanakan kuliah yaitu jurusan Sistem 

Informasi.Sistem Informasi  sangat berpengaruh dalam mengelola data yang 

bersifat transaksi harian dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

menejerial. Dan jurusan Sistem Informasi menganalisis kondisi kegiatan 

operasional yang selama ini berlangsung, berupa fakta melalui peliputan 

penelusuran referensi atau pengumpulan data melalui wawancara.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah  

1. Mengembangkan cara berfikir mahasiswa agar bisa lebih cepat dalam 

mengembangkan kemampuan diri. 

2. Agar dapat menganalisis sistem yang dipakai di perusahaan Lampung 

Diesel. 

3. Untuk mengembangkan produktivitas perusahaan Lampung Diesel. 

4. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi masalah 

baru yang muncul dalam dunia kerja sehari-hari guna membangun 

jiwa kerja yang tangguh handal dan professional. 

1.3 ManfaatPKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapangan untuk penulis adalah : 

1. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Meningkatkan rasa percaya diri, yang selanjutnya mendorong untuk 

meningkatkan keahlian profesional. 

3. Menambah pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan PKL. 

4. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, seperti 

mata kuliah Pengembangan Pribadi, Aplikasi Komputer, Kearsipan 

dan Bahasa Indonesia. 
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Manfaat Universitas  

1. Universitas Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan, seperti mata kuliah Pengembangan Pribadi, Aplikasi 

Komputer, Kearsipan dan Bahasa Indonesia. 

2. Mempererat hubungan kerjasama yang baik antara Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan Perusahaan atau lembaga instansi 

lainnya. 

3. Melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan Universitas Teknokrat 

Indonesia dapat meningkatkan kualitas lulusannya. 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi instansi adalah : 

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi sehingga 

dapat membuat instansi tersebut dikenal dikalangan pendidikan. 

Instansi akanmemperoleh masukan dan umpan balik guna 

memperbaiki dan mengembangkan hal – hal yang dianggap perlu. 

 

1.4 Tempat Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL bertempat di Surat Lampung Diesel yang beralamat di 

jalan Raden Intan No. 99 Tanjung Karang Pusat,Bandarlampung. Phone (0721) 

269777, (0721) 266777, 085269197771,email :www.lampungdiesel.com 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek Genap yang 

berlangsung selama 8 minggu atau 40 hari mulai dari tanggal 10Juli 2017 s.d 2 

September 2017. 

Dengan jadwal waktu kerja sebagai berikut  

Hari Senin s.d Hari Sabtu : 08.30 s.d 16.50 WIB 

Hari Minggu   : 08.30 s.d 12.00 WIB 

 

http://www.lampungdiesel.com/

