
 

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 Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi 

tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi 

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, 

penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada 

bidangnya 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 dalam Buku Panduan PKL 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2017-2018, (Penyusun,Tim.2017). 

Kami memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis 

dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai 

tenaga profesional. Selain itu, program PKL akan menambah wawasan dan 

pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan 

dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan serta 

keterampilan dan keahlian dibidang praktik. Oleh karena itu kami merasa 

perlu untuk mengikuti program PKL. PKL umumnya dilaksanakan di 

perusahaan – perusahaan maupun instansi baik swasta maupun negeri. 

Tempat PKL yang kami pilih adalah Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) Lampung berdasarkan karena dengan adanya bidang IT 

yang terdapat pada instansi yang bisa membantu penulis untuk dapat 

menerjunkan keaktifan dan keahliannya didalam IT sama seperti saat 

kegiatan-kegiatan praktik di masa perkuliahan. 

 



 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di LEMBAGA 

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) LAMPUNG yang 

berlokasi di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 44 Pahoman, Enggal, untuk 

mengetahui tentang sistem yang berjalan pada Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) Lampung. Teori-teori yang dipelajari selama masa 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan pada instansi atau 

perusahaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung 

terutama yang berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat menjadi 

proses perbandingan, bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui 

dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

1. 2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah: 

1. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan nilai Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) pada Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer. 

2. 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. 

3. Menambah wawasan tentang bidang pekerjaan yang ada di Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung. 

4. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja. 

5. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai instansi yang dijadikan sebagai tempat praktek kerja 

lapangan. 

6. Mahasiswa mampu mengenali potensi dirinya sehingga dapat 

menentukan pada jenis pekerjaan apa mahasiswa tersebut akan 

memanfaatkan ilmunya. 

7. Memberikan bekal dan pengalaman kepada mahasiswa dalam dunia 

kerja untuk menyesuaikan diri menghadapi dunia kerja. 

 



 

1. 3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1. Bagi Mahasiswa 

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh 

dibangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan 

masyarakat serta melatih diri dan menambah pengalaman untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik  

 Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

selanjutnya, memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia 

serta mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau 

instansi yang bersangkutan. 

3. Bagi Instansi/Perusahaan 

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan 

pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

1. 4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung yang berlokasi di Jalan Jendral 

Gatot Subroto No. 44 Pahoman, Enggal  Bandarlampung, tempat 

pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan pada bagian Seksi 

Sistem Informasi. Berikut ilustrasi gambar untuk mengetahui jarak dan 

waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung. 

 

 

 

 



 

Peta lokasi tempat pkl di tampilkan pada gambar 1.1 berikut : 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

 

1. 5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakuakan pada semester pendek 

(Genap) Tahun Ajaran 2018/2019 yang dimulai pada tanggal 09 Juli 2018 

sampai dengan 01 September 2018 atau selama 55 hari, yang dilaksanakan di 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) LAMPUNG, 

dengan waku kerja yaitu jam kerja hari senin sampai kamis pukul 08.00 – 16.00 

WIB. 

Tabel 1.1 Jadwal waktu kerja selama PKL 

No Hari 
Jam Kerja 

Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang 

1 Senin 07:30 12:00 – 13:00 16.00 

2 Selasa 07:30 12:00 – 13:00 16.00 

3 Rabu 07:30 12:00 – 13:00 16.00 

4 Kamis 07:30 12:00 – 13:00 16.00 

5 Jum’at 07:30 12:00 – 13:00 16.30 

6 Sabtu - Minggu Libur 

 


