
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang PKL 

Sebagai Universitas, tentunya Universitas Teknokrat Indonesia 
menginginkan lulusannya untuk menjadi lulusan yang berkualitas, dan tentunya 
untuk siap terjun ke dunia kerja. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan 
salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa Universitas Teknokrat 
Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Dengan 
adanya kegiatan ini, mahasiswa dituntut untuk mandiri dan melatih kepribadian 
mahasiswa untuk dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang terdapat pada 
dunia kerja secara nyata. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan 
permasalahan yang ada sesuai dengan bidang ilmu yang telah dipelajari dalam 
perkuliahan. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tentunya sangat penting, karena pada 
saat proses perkuliahan, mahasiswa lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu dalam 
bentuk teoritis. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk memraktekkan 
ilmu yang didapat di laboratorium. Namun, praktek ini sangatlah terbatas. 
Mahasiswa harus mendalami ilmu yang didapatkan secara mandiri. Dengan 
adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan maka mahasiswa mendapatkan 
kesempatan untuk memraktekkan bidang ilmunya dalam kondisi nyata dan juga 
mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. 
 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan salah satu perusahaan 
Startup penyedia layanan jual-beli berbasis digital yang bernama Kudo. 
Perusahaan Kudo  adalah sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan sebuah 
platForm yang memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk memiliki 
peluang usha dengan menjadi penjual produk dari berbagai usahawan 
ternama.Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kudo 
karena Kudo bergerak di bidang teknologi dan juga transaksi digital yang menjadi 
salah satu ketertarikan penulis.  
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1.2       Tujuan Umum PKL 
1. Memperoleh wawasan tentang bidang pekerjaan  yang tidak didapatkan 

selama perkuliahan. 
2. Memperoleh  pengalaman  bekerja  sesuai  dengan  bidang  ilmu  selama 

perkuliahan. 
3.  Keahlian untuk berinteraksi dengan rekan kerja, klien, dan juga pimpinan 

di tempat Praktik Kerja Lapangan. 
4. Memberikan Gambaran tentang penerapan ilmu yang didapat saat masa 

perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata di Lapangan.  
5. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa.  
 1.3  Tujuan PKL Bagi Mahasiswa 
 

1. Agar dapat membandingkan praktek dan teori yang dipelajari di kampus 
dengan melaksanakan kerja lapangan secara langsung. 

2. Untuk mengetahui system di PT. Kudo Teknologi Indonesia. 
3. Mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terjadi di perusahaan tersebut. 
4. Memperoleh keterampilan dan keahlian dalam hal penguasaan pekerjaan, 

sehingga menambah pengalaman dalam dunia kerja. 
5. Melatih penulis untuk dapat bekerja lebih mapan dan tidak kaku dalam 

menghadapi dunia kerja di masa mendatang.  
6. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja setelah lulus.  
7. Memberikan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa calon lulusan 

saat di dunia kerja. . 
8. Memahami dan mempelajari bentuk tugas-tugas yang dikerjakan karyawan 

atau staf – staf Pt. Kudo Teknologi Indonesia sehingga menjadi bahan 
evaluasi bagi penulis sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya 
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1.3 Kegunaan PKL 
Praktik Kerja Lapangan tentunya sangat berguna bagi mahasiswa yang 

melaksanakannya. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa antara lain:  
1. Mahasiswa memperoleh kesempatan menerapkan ilmu yang didapatkan 

selama perkuliahan pada perusahaan. 
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja. 
3. Mahasiswa belajar cara berinteraksi dalam dunia kerja yang membuka 

wawasan mahasiswa yang terpaku pada dunia perkuliahan. 
4. Mahasiswa dapat menjadi lulusan yang memiliki mental yang siap bekerja. 

 
Selain bagi mahasiswa, pihak Fakultas Teknologi & Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia mendapatakan manfaat, yaitu: 
1. Perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan dapat membangun kerja sama 

dengan pihak Universitas. 
2. Universitas Teknokrat Indonesia menjadi dikenal dengan kualitas 

mahasiswanya yang siap untuk bekerja dan lulusannya mendapatkan 
peluang yang lebih besar untuk diterima pada perusahaan tersebut. 

Manfaat bagi perusahaan di mana penulis melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan ialah: 

1. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang mampu menawarkan solusi 
dari permasalahan yang ada sesuai dengan bidang ilmu penulis. 

2. Karyawan pada perusahaan dapat saling berbagi ilmu dengan penulis 
sehingga wawasannya dapat menjadi lebih luas. 

 
 
 
 
1.4 Tempat PKL 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Perusahaan Kudo yang 
merupakan perusahaan Startup penyedia layanan jual-beli berbasis digital 
Bertempat di Jl. P.Tirtayasa, Blok D1 & D2 No. 22, Suka Bumi Indah, Kota 
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Bandar Lampung, Kudo menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memulai 
usaha khususnya Warung Tradisional Pengguna Kudo sudah tersebar di seluruh 
kota kota besar yang ada di Indonesia. 

Pada gambar 1.1 dapat dilihat ilustrasi jarak dan waktu tempuh dari 
Universitas Teknokrat Indonesia ke Tempat Praktik Kerja Lapangan. 

 
Gambar 1.1 PT Kudo Teknologi Indonesia (Grab Lampung) 

 
Pada gambar 1.2 menunjukkan lokasi tempat Praktik Kerja Lapangan yang 

diperoleh dari Google Maps 
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Gambar 1.2 Lokasi Tempat PKL 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 18 November sampai 
dengan 10 Januari  2020. Pada tabel 1.1 dapat dilihat waktu jam kerja pada saat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Tabel 1.1 Waktu Jam Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
No Hari Kegiatan Waktu 

1 Senin 
Jam Kerja 09.00 - 12.00  
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

2 Selasa 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

3 Rabu 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

4 Kamis 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

5 Jum'at 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 11.30 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

6 Sabtu 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

7 Minggu Libur - 
 
 


