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1.1 Latar Belakang PKL  

Fakultas Teknik & 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. Objek kajian 

program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi maupun perusahaan yang 

menjadi mitra program PKL. 

Praktik Kerja Lapangan (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   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). 

PT. Lampung Andalas Shipbulding  & Engineering merupakan perusahaan yang 

Bergerak dibidang perdagangan umum, pengadaan barang, dan jasa konstruksi baja. yang 

berlokasi di Jalan Raya Bakauheni Km 16, Dusun Sukamaju Desa Rangai Tritunggal 

kecamatan katibung lampung selatan. 

PT. Lampung Andalas Shipbuilding & Engineering dipercaya menjadi agen beberapa 

produk seperti Blower, Boiler, dan pintu Sterillizer yang berhubungan dengan bidang industri 

maupun pabrikasi seperti pabrik kelapa sawit, pabrik gula, pabrik tapioka, baja dan semen. Jasa 

yang disediakan dapat berupa fabrikasi, pemasangan, konstruksi baja, dan sejenisnya. 

 

 

 

 



1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Memperoleh wawasan tentang suatu 

bidang pekerjaan di PT Lampung Andalas Shipbuilding & Engineering untuk melatih 

mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja. Dalam dunia 

kerja mahasiswa dapat Mengembangkan keterampilan, melatih kedisiplinan, 

mengembangkan kreativitas dan melatih tanggung jawab agar dapat bekerjasama dengan 

tim kerja 

  

1.3 Kegunaan PKL 

Untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten, menambah wawasan mahasiswa, 

membina hubungan baik antara kampus dengan perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas mahasiswa dalam melatih mengaplikasikan teori dan ilmu. 

1.  Bagi Mahasiswa 

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh dibangku         kuliah 

dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta  melatih diri dan 

menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik 

Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu komputer, 

sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya, memperluas 

pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta mempererat kerjasama antara 

akademik dengan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 

kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang perindustrian 

kontruksi baja. 

 

 

 

 

 



1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Lampung Andalas Shipbuilding & 

Engineering yang berlokasi di Jalan Raya Bakauheni Km.16, Dusun Sukamaju Desa Rangai 

Tritunggal Kecamatan Katibung Lampung Selatan. Tempat pelaksanaan Pelaksanaan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada Bagian Worksop, tepatnya pada bagian Devisi Produksi 

( Bubutan )  . Berikut ilustrasi gambar untuk mengetahui jarak dan waktu tempuh dari 

Universitas Teknokrat Indonesia ke Lampung Andalas Shipbulding & Engineering 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi PT. Lampung Andalas Shipbuilding & Engineering 

  Sumber : Google Maps(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester Pendek tahun 

2019 selama 47 (Empat puluh tujuh) hari, yang di mulai pada tanggal 15 Juli 2019 sampai 07 

September 2019. 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja di PT. Lampung Andalas Shipbuilding & Engineering 

 
Hari Mulai jam kerja Istirahat 

Mulai jam 

kerja–selesai 

Senin 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Selasa 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Rabu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Jum’at 08.00 – 11.30 11.30 – 13.00 13.00 – 16.30 

Sabtu 08.00 – 13.00 – 13.00 

Minggu Libur 


