
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Program Apprentice 

Kuliah ketja praktek adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang di dunia 

pendidikan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mempraktekkan 

semua teori yang dipelajari di bangku pendidikan. Praktek kerja ini sangat 

diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, beretos 

kerja dan berdaya saing tinggi karena Bangsa Indonesia dihadapkan pada 

tantangan yang semakin berat yaitu kurangnya tenaga kerja yang mempunyai 

kualifikasi, sehingga perlu didukung dengan situasi yang kondusif melalui 

partisipasi semua pihak dalam praktek kerja ini. 

 

Kegiatan Kerja Praktik merupakan mata kuliah wajib non akademik dan 

harus ditempuh oleh mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya yang menyelenggarakan pendidikan dalam 

bidang ilmu Teknik Informatika. Kegiatan kerja praktik ini menjadi kegiatan 

yang sangat penting karena,mahasiswa bisa mendapatkan pengalamandidunia 

kerja serta wawasan lebih luas tentang dunia kerja sehingga di harapkan 

mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil, professional, dan siap 

untuk berkecimpung dalam dunia kerja baik menjadi tenaga pendidik maupun 

sebagai pegawai perusahaan atau industri yang bergerak di bidang 

Informatika. 

 

Untuk menghadapi perkembangan global yang sangat pesat, dunia industri 

membutuhkan lulusan yang tidak hanya mendalami kemampuan akademik 

namun juga memiliki keterampilan yang berkualitas. Dengan adanya kegiatan 

kerja praktik mahasiswa akan memperoleh pengetahuan baru dan motivasi 

baru dalam belajar, motivasi tersebut tidak hanya di bidang produktif,namun 

juga dibidang normative dan adaptif. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan 

bisa mengetahui langsung teori dan praktiknya di dunia kerja sehingga dapat 

menyerap pengetahuan dan mengikuti perkembangan pengetahuan teknologi 
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informasi dan komunikasi dari industri maupun instansi yang berkembang 

pada saat ini. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusunlah laporan kerja 

praktik ini yang berjudul “RANCANG BANGUN APLIKASI QR CODE 

SCANNER UNTUK PRODUCT KNOWLEDGE SERVICE DI PT 

ELECTROLUX INDONESIA CABANG LAMPUNG BERBASIS 

ANDROID” 

” yang merupakan salah satu tugas yang diberikan untuk memenuhi syarat 

mata kuliah kerja praktek/Apprentice. 

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program Apprentice 

1. Melaksanakan Kerja Praktek pada PT. Electrolux Indonesia Cabang 

Lampung 

2. Melaksanakan Tugas sesuai Skill dan kemampuan pada PT. Electrolux 

Indonesia Cabang Lampung 

3. Mengamati dan menganalisa proses kerja yang ada pada PT. Electrolux 

Indonesia Cabang Lampung 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Program Apprentice 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari program Apprentice ini  antara  lain : 

1. Sebagai sarana  mahasiswa untuk menerapkan  ilmu  yang  telah  

dipelajari pada perkuliahan dan dipraktek  pada dunia kerja  serta  

mengenal  dunia  kerja  nyata  yang  sesungguhnya. 

2. Melatih  pola  pikir  mahasiswa dan  belajar  bekerja  secara  

disiplin  dan  beradaptasi  dengan  lingkungan  kerja  nyata. 

3. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa/i sehingga dapat 

bekerja dengan baik. 

4. Melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika 

yang baik serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 
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5. Acuan  untuk  meningkatkan  mutu  Sumber  Daya  Manusia yang  

nantinya  akan  dihasilkan  oleh  InstitutInformatikadan Bisnis 

Darmajaya. 

 

1.3.2 Manfaat 

1.3.2.1 Manfaat Bagi Mahasiswa : 

1. Menerapkan teori-teori yang telah diterima selama masa 

perkuliahan 

2. Menambah ilmu pengetahuan, khususnya praktek dan 

wawasan yang belum didapatkan di bangku kuliah. 

3. Menambah pengalaman kerja bagi yang sudah ada dalam 

dunia usaha atau dunia industri. 

4. Meningkatkan kualitas keterampilan, mental dan 

kreatifitas diri pribadi. 

5. Melatih diri agar tanggap dan peka menghadapi masalah 

di dunia industri. 

 

1.3.2.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi : 

1. Sebagai media untuk menghasilkan tenaga professional 

yang nantinya akan terjun langsung dalam dunia kerja. 

2. Menjalin kerjasama atau mitra kerja antara perguruan 

tinggi dengan dunia industri dimasa akan dating, 

khususnya dalam perekrutan tenaga kerja. 

3. Untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman lulusan 

yang terampil dan professional di bidang IT. 

4. Mendapat bahan evaluasi mengenai sistem pengajaran 

yang lebih sesuai dengan lingkungan kerja. 

 

1.3.2.3 Manfaat Bagi Perusahaan : 

1. Merealisasikan partisipasi dunia usaha terhadap 

pengembangan dunia pendidikan. 
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2. Sebagai upaya untuk membantu menyiapkan tenaga 

terampil bagi mahasiswa yang akan terjun ke dalam dunia 

kerja. 

3. Menjalin kerjasama atau mitra kerja antara dunia industri 

dengan dunia pendidikan. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program 

1.4.1 Tempat Pelaksaan Program 

Program ini dilaksanakan di PT. Electrolux Indonesia Cabang 

Lampung, beralamat di Jalan Hayamwuruk No 1 Tanjung Karang 

Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35128 

 

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Program 

Program ini dilaksanakan selama 1 bulan  mulai  tanggal 14 Februari 

2019 sampai  dengan 14 Maret 2018.  Dari   hari  Senin  sampai   

Sabtu mulai pukul  08.00  sampai  dengan 16.30  WIB. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bagian Pokok Penulisan ini terdiri dari 5 BAB dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, tempat dan 

waktu pelaksanaan, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat organisasi, visi dan misi 

organisasi, bidang usaha/ kegiatan utama organisasi, lokasi, struktur 

organisasi dan uraian tentang  tanggung jawab setiap bagian/unit. 
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BAB III  Permasalahan Perusahaan 

Bab ini berisi uraian permasalahan yang ada di dalam perusahaan, mulai dari 

menemukan permasalahan, hingga membentuk kerangka pemecahan masalah. 

 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini disajikan tampilan desain rancangan, penjelasan dan pembahasan. 

 

BAB V  Simpulan dan Saran 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil pembahasan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


