
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai 

bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kualitas sumber daya manusia 

yang diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional 

sebagai salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan 

realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tertuang 

dalam  Undang-Undang No 20 tahun 2003 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan cara menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Program PKL merupakan 

akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di PROGRAM 

STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK & ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA. 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan 

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing (Buku 

Panduan PKL FTIK 2018). Bagi penulis PKL merupakan pelatihan dan pencarian 

pengalaman untuk membandingkan antara pendidikan yang telah di peroleh dengan 

dunia kerja di lapangan. Dunia kerja yang sangat ketat dan banyak persaingan akan 

membentuk seorang mahasiswa untuk dapat memahami bagaimana bersikap dengan 

rekan kerja untuk bersama-sama menciptakan pekerjaan yang solid dan berkembang 

demi mewujutkan keperibadian mahasiswa dalam bekerja. 

Perancangan adalah upaya untuk mengontruksi sebuah sistem yang memberikan 

kepuasan (mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi 

target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi kinerja performasi 

maupun pengguna sumber daya, 



 (A. S Rossa dan Shalahudin 2013)  kepuasan batasan pada proses desain dari segi 

biaya, waktu, perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak biasanya dinilai dari segi 

kepuasan pengguna perangkat lunak terhadap perangkat yang 

digunakan.(Jogiyanto,2014) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan data dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan 

 Hal tersebut adalah program studi yang di jalankan oleh penulis selama 

melakukan perkuliahan di UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA. Sistem 

Informasi bagi penulis merupakan aspek penting untuk mengelolah dan menganalisis 

suatu informasi yang ada dengan baik berdasarkan dengan fakta atau data-data yang 

ada di dalam perusahaan. 

 Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung adalah Rumah Sakit yang 

berkedudukan dibawah Bid Dokkes Polda Lampung selaku pembina fungsi teknis 

Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian, untuk pelaksana tekhnis operasional dan 

administratif Rumah Sakit Bhayangkara bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kedokteran dan Kesehatan.Keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung 

Tk IV dari tahun 2004 merupakan suatu bukti bahwa Rumah Sakit merupakan bagian 

integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan bagi anggota dan PNS POLRI  

beserta keluarganya dan masyarakat umum.Tugas Pokok Rumah Sakit Bhayangkara 

Polda Lampung Tk. IV adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota dan 

PNS Polri  beserta keluarganya dan masyarakat umum. Upaya yang akan dicapai 

adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung 

dapat dijadikan sebagai sarana kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan 

rujukan dari Poliklinik seluruh wilayah Polda Lampung yang komprehensif, terpadu 

dan efisien serta dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

terjangkau secara adil dan merata, baik pelayanan dasar maupun specialistik dan 

didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap diiringi kemampuan Sumber 



Daya Manusia (SDM) profesional sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

instistusi POLRI. 

Berdasarkan pemaparan yang sudah dibuat penulis sangat tertarik dalam 

menganalisis perkembangan teknologi yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda 

Lampung. Rumah Sakit Bhayangkara merupakan salah satu Rumah Sakit yang masih 

menggunakan sistem semi komputerisasi, sehingga data dan informasi yang 

dihasilkan kurang efektif, selain itu juga penyimpanan arsip dokumen secara manual 

dapat memperlambat dalam hal pencarian dokumen tersebut. Untuk itu penulis 

merasa perlu menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan(PKL) di Rumah Sakit 

Bhayangkara. Sehingga penulis akan memperoler ilmu serta pengalaman untuk 

menganalisis sistem yang ada di sana dan memberikan sebuah solusi yang dapat 

berguna untuk perusahaan. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Melatih diri untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja diRUMAH SAKIT 

BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG 

2. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi yang berjalan pada RUMAH 

SAKIT BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG. 

3. Membatu perkerjaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung dengan 

kemampuan yang sudah diberikan oleh universitas 

4. Melakukan Praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau sesuai 

dengan bidang keahlian. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Manfaat setelah melakukan pelaksanaan PKL adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih keperibadian dalam hal disiplin,bertanggung jawab,kreatif,etika dan 

mengontrol emosi dalam bekerja. 



b. Meningkatkan profesional dalam menjalankan suatu pekerjaan. 

c. Menerapkan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki untuk dapat 

digunakan dalam melakukan pekerjaan. 

d. Menambahkan pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja yang di 

laksanakan melalui kegiatan PKL. 

e. Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di 

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA dengan ilmu di dunia kerja. 

f. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah dalam 

melakukan pekerjaan. 

2. Bagi Universitas 

a. Menjaga hubungan baik kepada perusahaan untuk dapat mencari sumber 

daya manusia yang berkualitas di Universitas Teknokrat Indonesia. 

b. Meberikan kontribusi kepada mahasiswa lain dalam melakukan penyusunan 

laporan PKL. 

c. Meningkatkan mahasiswa yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia agar 

menjadi berkualitas dan memiliki wawasan yang luas. 

d. Melatih mahasiswa UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA agar dapat 

memahami dunia kerja. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Membantu perusahaan yang menjadi tempat kegiatan pelaksanaan PKL 

dalam mengatasi masalah dan meringankan pekerjaan perusahaan. 

b. Memberikan suatu dukungan pendidikan di indonesia melalui kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

c. Memberikan suatu masukan yang jelas kepada perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kualitas dalam melakukan pekerjaan di Rumah Sakit 

Bhayangkara Polda Lampung 

1.4 Tempat PKL 

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit 

Bhayangkara Polda Lampung yang berlokasi di Jalan Pramuka No 88, Rajabasa, 

Bandara Lampung.  



1.5 Jadwal PKL 

Jadwal waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu terhitung mulai  tanggal 

4 APRIL 2016 sampai dengan 25 MEI 2016. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan yaitu dimulai pada hari senin- jum’at pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB. 

 


