
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) khususnya Sistem Informasi, 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang mengedepankan 

pendidikan mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa 

perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan tujuan Perguruan 

Tinggi guna memberikan praktik kepada mahasiswa yang telah mendapatkan teori 

dalam pembelajaran. 

 Program PKL merupakan penerapan dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan 

sebagai sarana untuk melatih mental, sikap, penerapan ilmu pada bidangnya 

masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan ilmu yang telah di dapatkan di kampus berupa pelajaran yang 

akan di terapkan dalam dunia kerja (Petrus, 2004). PKL dilaksanakan secara 

terjadwal di bawah 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). 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau adalah sebuah 

perusahaan daerah pemerintahan Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang 

pengelolaan air minum. Perusahaan ini telah menggunakan sistem informasi dalam 

proses bisnisnya. Maka dari itu di pilihlah perusahaan tersebut sebagai tempat 

melaksanakan PKL untuk mempelajari sistem informasi yang berjalan di 

perusahaan tersebut dan peranan sistem informasi dalam proses bisnis serta 

produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan 

dapat secara langsung dipraktikkan di kantor PDAM Way Rilau Bandar Lampung. 

Dalam hal ini dapat menjadi proses pembelajaran, bahwa teori yang dipelajari dapat 

digunakan langsung dalam praktik di lapangan. 

 

 

 



1.2  Tujuan PKL 

1. Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan matakuliah 

smester 6. 

2. Menerapkan teori-teori yang sudah didapat selama di perkuliahan. 

3. Mengembangkan ketrampilan yang di miliki mahasiswa.  

4. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja. 

5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja 

dan bersikap di dunia kerja. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL 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 dilakukan-nya kegiatan PKL. 

4. Meringankan pekerjaan di perusahaan selama melakukan PKL. 

5. Sebagai media untuk mengenal lingkungan kerja yang berbeda dengan 

lingkungan kampus. 

1.4 Tempat PKL 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau adalah sebuah 

perusahaan daerah pemerintahan Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang 

pengelolaan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan 

peraturan walikota Bandar Lampung nomor 76 tahun 2008, tentang tugas pokok 

yaitu mendistribusikan kebutuhan  air bersih  masyarakat di daerah pelayanan 

secara memadai, adil dan merata serta berkesinambungan. Pengumpulan data untuk 

proyeksi kebutuhan air dan penjualan serta penyusunan tarif air. 

Melayani permintaan langganan air minum dari masyarakat untuk 

perumahan, perusahaan, hotel, keperluan sosial, dll. Mengambil tindakan terhadap 

adanya pemakaian air yang tidak sah. Menyediakan air dalam rangka membantu 

memenuhi kebutuhan fasilitas kota seperti untuk penanggulangan bahaya 

kebakaran, pemeliharaan taman, dan sebagainya. Lokasi PDAM di jelaskan pada 

Gambar 1.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi PDAM Way Rilau Bandar Lampung 

 

 

1.5  Jadwal Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 15 Juli  2019 sampai 

07 September 2019 atau selama ± 50 hari, yang dilaksanakan di Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Way Rilau, dengan waktu kerja yaitu:  

 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

No. Hari Jam Masuk Istirahat Jam 

Pulang 

1. Senin 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 17.00 WIB 

2. Selasa 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 17.00 WIB 

3. Rabu 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 17.00 WIB 

4. Kamis 08.00  WIB 12.00-13.00 WIB 17.00 WIB 

5. Jumat 08.00  WIB 12.00-13.00 WIB 17.00 WIB 

6. Sabtu Libur 



 


