
 

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 PKL. 

Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi 

maupun instansi yang menjadi mitra program PKL.Program PKL merupakan 

akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

dibidangnya 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).FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesiamemandang 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. 

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Perusahaan UmumBadan 

Urusan Logistik Devisi Regional Lampung (Perum Bulog Divre Lampung)yang 

berlokasi di Jalan Cut Meutia No. 29Bandar Lampung untuk mengetahui tentang 

sistem yang berjalan pada perusahaan atau instansi tersebut. Teori-teori yang 

dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan dikantor 

Perum BULOG Divre Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer. 

Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang dipelajari 
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sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

1.2 Maksud Dan Tujuan PKL 

Program PKLyang diberikan Universitas Teknokrat Indonesia, khususnya 

pada Program Studi S1Sistem Informasi  FTIKsebagai upaya mahasiswa untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja, serta melihat secara nyatadunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga mahasiswamampu mengasah kemampuan 

danketerampilan kerja. Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL 

antara lain : 

Maksud dari pelaksanaan PKL : 

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1 Sistem Informasi 

FTIK. 

2. Mengaplikasikan teori yang didapat oleh mahasiswa di bangku 

perkuliahan, khususnya ilmu komputer. 

3. Mahasiswa dapat mempelajari yang menjadi tugasnya pada saat 

pelaksanaan PKL berlangsung. 

4. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang 

dikerjakan di instansi.   

 

Tujuan dari pelaksanaan PKL adalah : 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di Perum 

Bulog. 

2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap professional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat. 
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2. Mengetahui kegiatan kerja yang sesungguhnya. 

3. Mahasiswa dapat memahami apa yang dikerjakan dalam 

perusahaan/instansi tempat PKL. 

4. Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

 

1.3.2 Bagi Universitas 

1. Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa pada 

saat melaksanakan PKL, dan setelah lulus dari Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

2. Memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta 

mempererat kerjasama antaraUniversitas denganinstansi/perusahaan. 

 

1.3.3 Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan/instansi. 

2. Dapat membantu pekerjaan yang ada di dalam perusahaaan/instansi. 

3. Mempererat kerjasama antara perusahaan/instansi dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

4. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

 

1.4  Tempat PKL 

Perum BULOG Divre Lampungberlokasi di Jalan Cut Meutia No. 29 

Bandar Lampung.Dengan waktu tempuh berkisar ±23menit dari Universitas 

Teknokrat Indonesia ke Perum Bulog Divre Lampung. 
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Berikut adalah denah lokasi Perum Bulog Divre Lampung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi 

Sumber : www.google.com/maps 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dilaksanakan pada semester pendektahun 2017 - 

2018selama dua bulan, yang di mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 2 

September 2017. Dengan waktu kerja yaitu: 

1. Jam kerja hari senin sampai dengan jum’at pukul 08.00 sampai 16.30 WIB. 

2. Jam istirahat hari senin sampai kamis pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. 

3. Jam istirahat hari jum’at pukul 11.30 sampai 13.30 WIB. 

Tabel 1.1 Jadwal waktu pelaksanaan PKL 

Hari Masuk Istirahat Pulang 

Senin 08.00 12.00-13.00 16.30 

Selasa 08.00 12.00-13.00 16.30 

Rabu 08.00 12.00-13.00 16.30 

Kamis 08.00 12.00-13.00 16.30 

Jum’at 07.00 11.30-13.30 16.30 

 

http://www.google.com/maps

