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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program Kerja 

 Program Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi

bagian  penting  dari  kurikulum,  bertujuan  menjembati  antara  dunia

kampus  dan  dunia  kerja  yang  sesungguhnya.  Kerja  Praktek  adalah

penerapan pelajaran yang sudah ada di lingkungan kampus, kemudian

dipraktekkan di lapangan dalam hal dunia kerja nyata. Kegiatan Kerja

Praktek  Berisikan unsur-unsur  pendidikan dan penelitian.  Pendidikan

dilakukan  dengan  cara  memperkenalkan  mahasiswa/i  dengan  dunia

kerja kantor yang diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah

berpengalaman  didalam  kantor  tersebut.  Kerja  Praktek  adalah  suatu

mata kuliah yang di bebankan 4 SKS (Sistem Kredit  Semester),  dan

wajib dilaksanakan bagi mahasiswa/i Strata (S1) yang telah memenuhi

syarat  tertentu.  Kerja  Praktek  juga  wajib  dikarenakan  muatan  Kerja

Praktek itu sendiri dalam kurikulum pendidikan merupakan tuntutan di

era globalisasi dan kompetisi lulusan Perguruan Tinggi.

Kegiatan  Kerja  Praktek  bertujuan  untuk  menambah  pengalaman  dan

ilmu  pengetahuan  mahasiswa/i  dari  berbagai  kegiatan  yang

direncanakan  dalam  perusahaan  atau  industri,  sehingga  dapat

menerapkan apa yang diperolehnya dibangku perkuliahan agar sesuai

dengan  tuntutan  yang  dibutuhkan  didunia  kerja.  Secara  umum

pelaksanaan Kerja Praktek bertujuan untuk menambah pengalaman dan

ilmu  pengetahuan  mahasiswa/i  dari  berbagai  kegiatan  yang

direncanakan perusahaan atau industri, sehingga dapat menerapkan apa

yang di peroleh dibangku perkuliahan agar sesuai dengan tuntutan yang

di butuhkan didunia kerja. 

 Kerja  Praktek  sangat  membantu  mahasiswa  dalam  meningkatkan

pengalaman  kerja  sehingga  dapat  menjadi  tenaga  kerja  profesional

nantinya.  Mahasiswa  pun  lebih  dapat  memahami  konsep-konsep  no
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akademis  di  dunia  kerja  seperti  etika  kerja,  disiplin,  kerja  keras,

profesionalisme dan lain-lain. 

 Kegiatan Kerja Praktek ini akan di laksanakan selama 30 hari di PT.

Liuk Inti Lestari yang beralamat di jalan KH Ahmad Dahland No. 100

RT/RW  003/000  Kupang  Teba  Teluk  Betung  Utara  Kota  Bandar

Lampung Lampung. PT. Liuk Inti Lestari adalah suatu perusahaan yang

bergerak dibidang Distributor Pipa Pvc Dan Sambungannya. PT. Liuk

Inti Lestari mulai kerja dari Senin-Sabtu puluk 08.00-16.30 WIB. PT.

Liuk Inti Lestari berdiri pada tanggal 04 Februari 1994.

 PT. Liuk Inti  Lestari  adalah  perusahaan  perseorangan  yang  sumber

dananya berasal dari milik/dana pribadi. Perusahaan perseorangan ini

yang terdiri hanya beberapa karyawan dan beberapa bagian maka sering

terjadi  kehilangan  Persedian  yang  disebabkan  tidak  ada  nya  sistem

pengendalian pada persedian perusahaan tersebut.

 Dengan demikian dalam kegiatan Kerja Praktek lapangan ini saya ingin

memberikan  solusi   yang  baik  bagi  PT.  Liuk  Inti  Lestari  dengan

membuat Sistem Pengendalian Persedian seingga dapat membantu PT.

Liuk Inti Lestari menjalankan usaha tersebut agar berjalan lebih baik

dan lebih terkontrol.

1.2 Ruang Lingkup Program Kerja Praktek 

Ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis  dalam Laporan Kerja

Praktek ini mengenai “ Sistem Pengendalian Persedian pada PT. Liuk

Inti Lestari”

1.3 Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek 

Manfaat dari hasil Kerja Praktek adalah :
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1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Mengaplikasikan  dan  meningkatkan  ilmu  yang  diterima  di

bangku perkuliahan.

2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja.

3. Menambah  dan  meningkatkan  keterampilan  serta  keahlian

dibidang kerja.

4. Memenuhi  gambaran dunia  kerja  yang nantinya  berguna bagi

mahasiswa  yang  bersengkutan  apabila  telah  menyelesaikan

perkuliahannya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia

kerja.

5. Meningkatkan kedisiplinan dan tamggung jawab dalam kerja.

1.3.2 Manfaat Bagi IIB Darmajaya

1. Membangun kerjasama yang baik antara lingkungan akademis

dan lingkungan kerja.

2. Memberikan tambahan tefrensi untuk IIB Darmajaya mengenai

perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan oleh

pihak yang memerlukan.

3. Meningkatkan  kualitas  lulusan  melalui  pengalama  Kerja

Praktek. 

1.3.3 Manfaat Bagi PT. Liuk Inti Lestai 

1. Membantu  meringankan  tugas-tugas  karyawan  PT.  Liuk  Inti

Lestari 

2. Bertukar ilmu dengan mahasiswa Kerja Praktek.

3. Membina hubungan baik dengan IIB Darmajaya.
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1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program 

Tempat : PT. Liuk Inti Lestari 

Alamat : Jalan KH Ahmad Dahland No. 100 Kel. Kupang

Teba,  Kec.  Teluk  Betung  Utara  Kota  Bandar

Lampung  

Waktu : 14 Februari 2019 s/d 14 Maret 2019

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Kerja Praktek ini  disajikan dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB 1 Bab ini membahas latar belakang Praktek Kerja, ruang

lingkup kerja praktek, manfaat dan tujuan program kerja

praktek,  tempat  dan  waktu  pelaksanaan  sistematika

penulisan laporan.

BAB 2 Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan

yang  di  jelaskan  dengan  sejarah  perusahaan,  visi  dan

misi  perusahaan,  bidang  usaha/kegiatan  utama

perusahaan, lokasi perusahaan dan struktur perusahaan.

BAB 3 Bab  ini  membahas  tentang  permasalahan  perusahaan

yang  ada  di  perusahaan,  yang  kemudian  dianalisis

dengan  cara  mengidentifikasi  masalah,  merumuskan

masalah,  membuat  kerangka  pemecahan  masalah.  Bab

ini  juga  membahas  tentang  landasan  teori  yang

digunakan penulis sebagi dasar penelitian, dan rancangan

program yang dibuat pebulis.

BAB 4 Bab  ini  membahas  tentang  hasil  dan  pembahasan

rancangan program yang dibuat penulis.

BAB 5 Bab  ini  membahas  tentang  kesimpulan  dari  kegiatan

kerja praktek dan saran dari penulis untuk perusahaan.
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