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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

sebagai institusi pendidikan yang mengutamakan kualitas mahasiswa untuk 

menjawab tantangan dunia kerja, untuk itu diadakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Hal ini merupakan bentuk tujuan pendidikan dari Universitas Teknokrat 

Indonesia untuk menghasilkan mahasiswa lulusan yang berkualitas. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan mandiri yang 

dilakukan oleh mahasiswa pada suatu perusahaan baik milik pemerintah maupun 

swasta sebagai sarana pelatihan mental, sikap, dan penerapan ilmu yang telah 

dipelajari guna membentuk mahasiswa lulusan yang kompeten pada bidangnya 

masing masing. Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu 

kegiatan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program 

pelatihan berupa kinerja dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di selenggarakan secara sistematis dan 

terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

Fakultas Teknik Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

memandang bahwa dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mahasiswa 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan tempat 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan dan mahasiswa diharapkan dapat 

memperoleh ilmu yang tidak didapat di bangku perkuliahan, sekaligus dapat 

memperoleh pengalaman kerja yang nantinya bisa menjadi bekal setelah lulus dan 

mempunyai kualitas yang mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. 

Sehubungan dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) maka 

teori teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dapat secara langsung 

diperaktikan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandar 

Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat 
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diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik. Mengingat sulitnya menghasilkan teknaga kerja yang terampil dan 

berkualitas, maka Universitas Teknokrat Indonesia berusaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pangeran Emir 

M. Noer No. 11A Teluk Betung. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way 

Rilau adalah perusahaan daerah kota Bandar Lampung yang bergerak dibidang 

pengelolaan air minum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota 

Bandar Lampung, yang memiliki tugas pokok memenuhi pendistribusian 

kebutuhan air minum masyarakat di daerah pelayanan secara memadai, adil dan 

merata serta berkesinambungan yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk 

setiap jenis pemakaian. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diwujudkan 

dalam kerja disuatu perusahaan. Selain sebagai salah satu syarat tugas akhir 

Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Kerja Lapangan (PKL) juga sebagai 

kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia 

kerja yang sesungguhnya 

Penulis melakukan PKL di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau 

Bandar Lampung (PDAM), dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki 

beberapa maksud dan tujuan. Maksud PKL tersebut antara lain: 

1. Untuk melatih diri didalam dunia kerja. 

2. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat praktek kerja 

lapangan (PKL). 

3. Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang 

keahlian. 
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Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.  

2. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta hubungan sosial dengan 

lembaga-lembaga lainya. 

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja.  

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk beradaptasi dengan 

suasana lingkungan kerja yang sebenarnya. 

5. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan 

didunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah: 

1. Melatih displin, 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 perkerjaan perusahaan selama melakukan PKL. 

 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan PKL bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Way Rilau yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih bagi 

kepentingan masyarakat kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Pangeran Emir 

M.Noer No. 11A Teluk-Betung.  

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL berlangsung selama dua bulan yang dilaksanakan pada 

tanggal 28 November 2016 sampai dengan 21 Januari 2017. Waktu pelakasanaan 

PKL di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau yaitu setiap hari senin 

s.d jum’at pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.  


