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1.1      Latar Belakang 

 
Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan mata kuliah yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia, yang telah menempuh 

perkuliahan baik teori maupun praktik di universitas dengan minimal 100 sks. 

Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut ialah diharapkan bisa menjadi 

bekal praktik kerja bagi mahasiswa ataupun sumber informasi baik antara pihak 

perguruan tinggi, lembaga, perusahaan maupun instansi yang terkait serta untuk 

menambah ilmu. 

 
Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan (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). 

 
Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Sinar Niaga Seajahtera 

yang berlokasi di Jl. Tembesu No.2-5, Campang Raya, Tanjung  Karang Timur 

Bandar  Lampung. Tujuan Praktik Kerja Lapangan di PT Sinar Niaga Sejahtera 

untuk  mengetahui  tentang sistem  informasi  yang berjalan,  proses  bisnis  dan 

produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan 

dapat secara langsung dipraktekkan di kantor PT Sinar Niaga Sejahtera. Dalam hal 

ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang dipelajari sama dengan 

yang ditemui dalam praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan.baik



 

 
 

  

 
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

 
a. Memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu praktik atau teori yang selama ini diperoleh pada 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada 

di PT Sinar Niaga Sejahtera. 

b. Mengetahui pemanfaatan Sistem Informasi dan Sistem Informasi 

yang sudah terkomputerisasi yang digunakan perusahaan dalam 

bekerja serta mengetahui bagaimana proses-proses didalamnya 

mencakup proses perindustrian pada PT Sinar Niaga Sejahtera. 

 
c. Mengembangkan keterampilan, mengembangkan kreativitas serta 

melatih tanggung jawab agar dapat bekerjasama dengan tim kerja 

maupun bekerja dengan peraturan dan tugas yang diberikan. 

 
d. Mahasiswa dapat mengetahui kegiatan distribusi pada   PT Sinar 

Niaga Sejahtera, dari warehouse hingga barang itu sampai kepada 

konsumen. 

e. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

f. Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional 

dalam bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan 

untuk terjun langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

 
Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan antara lain 

sebagai berikut : 

 
1. Bagi Mahasiswa 

 
a.   Sebagai sarana untuk mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya, serta 

sebagai pelatihan diri, dan menambah pengalaman serta sebagai sarana  

dalam beradaptasi untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.



 

 
 

  

 
b.   Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sebenarnya. 

c.   Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan meningkatkan 

keterampilan dalam melaksanan tugas-tugas yang ada di lingkungan 

kerja PT Sinar Niaga Sejahtera, Kota Bandar Lampung terutama 

dibidang teknolgi informasi, dan dibidang pendistribusian barang. 

 
2. Bagi Universitas Teknokrat  Indonesia 

 
a.   Sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa, 

serta sebagai langkah awal untuk membangun kerjasama antara pihak 

akademik dengan pihak instansi perusahaan. 

b. Mempererat hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

instansi/perusahaan. 

c.   Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi. 

 
3. Bagi Instansi/Perusahaan 

 
a.   Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 

kuantitas perusahaan, serta sebagai sarana guna memberikan kemudahan 

bagi perusahaan dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas. 

b. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) di PT Sinar Niaga Sejahtera 

yang berlokasi di Jl. Tembesu No.2-5, Campang Raya, Tanjung  Karang Timur  – 

Bandar Lampung. Jarak dari Universitas Teknokrat Indonesia hanya berjarak 20 

Km dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan waktu 

sekitar 20 Menit. Pada PT Sinar Niaga Sejahtera penulis ditempatkan pada semua 

bagian di PT sinar Niaga sejatera Dropping, Sales Marketing, Warehouse, 

Administrasi. Lokasi PT Sinar Niaga Sejahtera dapat dilihat pada gambar 1.1.



 

 
 

  

 

 
Gambar 1.1 Denah Lokasi PT Sinar Niaga Sejahtera 

(Sumber: Google maps 2018) 

 
 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester 

genap tahun akademik 2017/2018, selama sekitar 2 bulan, yang di mulai pada 

tanggal 9 Juli 2018 sampai 1 September 2018. Tabel gambar pelaksanaan kerja 

pada PT Sinar Niaga Sejahtera dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di PT Sinar Niaga Sejahtera (2018) 

 
Hari Jam Kerja Istirahat Jam Kerja 

Senin 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Selasa 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Rabu 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Kamis 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Jumat 07.30 – 12.00 11.30 – 13.00 13.00 – 16.00 

Sabtu 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Minggu Libur 



 

 
 

  

 


