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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Program Kerja Praktek 

Melihat semakin majunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sekarang tuntutan terhadap metode pengajaran serta perlunya peningkatan 

materi pendidikan. Maka Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya, 

sebagai lembaga akademik berorientasi pada ilmu pengetahuan Bisnis dan 

Informasi, menetapkan kurikulum yang fleksibel dan mampu 

mengakomodasikan perkembangan yang ada. Salah satunya dengan 

memberikan mata kuliah kerja praktek kepada mahasiswa IBI Darmajaya. 

Dengan kerja praktek mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti dan memahami 

pekerjaan di lapangan. Seluruh mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki 

ilmu pengetahuan informasi dan bisnis semata, namun yang lebih penting 

adalah mahasiswa memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menerapkan 

ilmu yang dimiliknya. 

Kerja praktek juga sebagai langkah praktis dalam mempersiapkan mahasiswa 

untuk dapat tangkas, ahli, bertanggung jawab dan terampil dalam 

kehidupannyapada dunia kerja. Dan diharapkan kepada mahasiswa agar 

mendapatkan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya, sehingga tidak 

ada kesan kaku atau cangung pada saat terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. 

Kerja Praktek adalah penerapan pelajaran yang baru saja dikembangkan 

dilingkungan fakultas IBI Darmajaya, yang kemudian dipraktekkan dilapangan 
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dalam hal ini dunia kerja nyata. Kegiatan program Kerja Praktek berikan unsur-

unsur pendidikan dan penelitian. 

Pendidikan yang dilakukan mahasiswa dalam program Kerja Praktek adalah 

dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor yang 

diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman di dalam 

kantor tersebut. Dan sebaliknya, bagi mahasiswa program KP / Kerja Praktek 

adalah dengan cara, mahasiswa melakukan pekerjaan yang belum mereka 

lakukan dalam bidang yang dikerjakan sehari-hari, tetapi mereka harus 

melakukan pekerjaan di bidang yang lain tanpa harus menggangu pekerjaan 

usaha mereka, tetapi masih dalam lingkungan perushaaan tempat mereka 

bekerja. 

Kerja Praktek adalah suatu mata kuliah dengan beban 4 SKS (Sistem Kredit 

Semester) dan dilakukan mahasiswa/i Strata 1 (S1) yang telah memenuhi syarat 

tertentu serta juga telah menyelesaikan jumlah SKS yang telah ditentukan. 

Kerja Praktek dalam kurikulum pendidikan merupakan tuntutan di era 

globalisasi dan syarat kompetensi lulusan perguruan tinggi. 

Dalam dunia usaha dibutuhkan sumber daya manusia yan sangat berkualitas, 

jujur dan memuaskan, cerdik dan pintar serta mempunyai latar belakang 

pendidikan yang baik, maka dalam hal ini Institut Bisnis dan Informatika (IBI) 

Darmajaya menjadikan program magang ini menjadi suatu syarat bagi 

mahasiswa yang ingin menyelesaikan bidang studinya. Alasan diadakannya 

program studi ini adalah untuk menciptakan hubungan timbal balik antar dua 

usaha sebagai pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai 

penyedia tenaga kerja terdidik. Selain itu juga dalam Kerja Praktek diupayakan 
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agar mahasiswa/i benar-benar mengerti tentang tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan dalam dunia kerja. 

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program Kerja Praktek 

Kerja Praktek adalah suatu sarana latihan operasi dimana seseorang 

ditempatkan pada lingkungan sesungguhnya untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap dan tanggung jawab dalam melakukan tugas serta 

menerapkan ilmu yang di peroleh dari lembaga pendidikan dan meralisasikan 

dalam pekerjaan. 

 

1.3 Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek 

1.3.1 Manfaat Kerja Praktek 

Kerja Praktek mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, 

perguruan tinggi, dan perusahaan, adapun manfaat Kerja Praktek tersebut 

antara lain : 

1. Manfaat dan Kerja Praktek bagi mahasiswa sebagai berikut : 

a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu 

yang diperoleh dibangku perkuliahan. 

b. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja. 

c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian 

dibidang praktek. 

2. Manfaat dari Kerja Praktek bagi Perguruan Tinggi sebagai berikut: 

a. Terjadinya kerjasama “bilateral” antara perguruan tinggi 

dengan instansi. 
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b. Institute perguruan tinggi akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusnya melalui pengalaman Kerja Praktek. 

3. Manfaat dari Kerja Praktek bagi Perusahan sebagai berikut : 

a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau 

perguruan tinggi. 

b. Dapat membatu meringankan tugas-tugas karyawan. 

c. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan Kerja 

Praktek. 

1.3.2 Tujuan Kerja Praktek  

Dengan adanya kerja praktek ini mahasiswa diharapkan mampu 

menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dunia kerja dan 

mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Tujuan dari 

kerja praktek sebagai berikut : 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah 

dan menerapkannya dalam dunia kerja. 

2. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab 

dan berfikir maju. 

3. Untuk mengembangkan cara pikir mahasiswa agar bisa lebih cepat 

dalam mengembangkan kemampuan diri. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Kerja Praktek 

1.4.1 Tempat 

Kerja Praktekpada laporan ini bertempat di PT Nutrifood Indonesia, dan 

kantor distribusinya bernama PT Perdana Adhi Lestari yang beralamat di Jl. 



5 

 

Soekarno Hatta No.100 Sukabumi- Bandar Lampung, Kalibalau Kencana, 

Kedamaian, Lampung, 35133. 

1.4.2 Waktu 

(KP) ini berlangsung selama satu bulan dimulai dari tanggal 20 Agustus 

2019 sampai dengan 20 September 2019. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah penjelasan isi dari dari setiap Bab, mulai dari Bab I hingga 

V. Dimana uraian ini memberikan gambaran langsung tentang sisi tiap-tiap Bab 

yang ada dalam lamprian ini, berikut sistematika dari laporan adalah: 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Program Kerja Praktek, Ruang 

Lingkup Kerja Program Kerja Praktek, Manfaat dan Tujuan Program Kerja 

Praktek, Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Kerja Praktek, dan 

Sistematika Penulisan. 

 

2. BAB II Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini berisi tentang sejarah Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Bidang 

Usaha/Kegiatan Umum Perusahaan, Lokasi Perusahaan, dan Struktur 

Organisasi. 

3. BAB III Permasalahan Perusahaan 

Bab ini berisi tentang Analisa Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan. 

Landasan Teori dalam Perusahaan dan Rancangan Program yang akan 

dilakukan oleh Perusahaan. 
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4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang kegiatan dan pengamatan serta pengetahuan yang di 

peroleh saat pelaksanaan Kerja Pratek (KP) di PT Nutrifood. Juga 

menguraikan kendala yang dihadapi serta cara penyelesaiannya. 

5. BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat setelah melaksanakan 

Kerja Praktek (KP) dan saran dari hasil pelaksanaan Kerja Praktek (KP) di 

PT Nutrifood. 

 


