
 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bentuk implementasi pendidikan di kampus dengan program penguasaan 

keahlian adalah Praktik Kerja Lapang (PKL). Program Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan 

kewajiban untuk seluruh mahasiswa agar dapat mengambil tugas akhir yang berlaku untuk 

mahasiswa Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), dan juga Sarjana (S1) pada umumnya, baik pada 

Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademi, Institut maupun Universitas yang ada di Indonesia. 

Pemilihan tempat yang tepat bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL merupakan salah satu 

langkah penting agar kriteria yang dibutuhkan oleh institusi dan perusahaan terpenuhi dengan 

baik sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa. 

Magangjogja.com merupakan program magang yang berada dibawah naungan perusahaan 

SEVEN INC, yang dibuat bukan hanya untuk melatih skill tetapi juga karakter serta memberikan 

pengalaman untuk terjun ke dunia kerja. Magangjogja.com memberikan kesempatan bagi 

sumber daya yang menjalankan kegiatan magang untuk bisa mempelajari hard skill dan soft skill 

yang diperlukan dalam dunia kerja. Seven Inc juga memberikan kesempatan bagi seluruh SDM 

untuk bisa mengembangkan diri, baik dari jenjang SMA/SMK hingga kuliah serta fresh 

graduate melalui magangjogja.com. 

Melalui program magang yang diberikannya, tim penulis mendapatkan sebuah project 

dengan studi kasus yakni platform jual – beli yang menjembatani antara customer/pelanggan 

dengan para pemilik lapak/penjual di pasar – pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia 

yang nantinya besar harapan mampu bergabung menjadi mitra dari sayurmurah.com. Aplikasi 

sayurmurah.com merupakan e – commerce berbasis website yang dikembangkan sesuai 

kebutuhan masyarakat dengan tampilan yang kindly, serta dinilai mampu menjadi masalah 

utama untuk menjembatani dalam upaya mendapatkan bahan pangan kebutuhan sehari – hari 

dimasa pandemi yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia. 

Sayurmurah.com dirancang dan dikembangkan menggunakan Laravel 8. 

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

Adapun beberapa tujuan umum, khusus, dan manfaat PKL bagi kampus, instansi/tempat 

PKL, dan mahasiswa seperti berikut ini : 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 



 

 

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah membuat mahasiswa terlatih 

dalam menghadapi sekaligus mengatasi masalah di masyarakat dan dunia kerja. Adanya 

permasalah nyata yang ditemui menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Adapun tujuan khusus kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan melakukan serangkaian 

keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Menambah keterampilan dan pengetahuan mahasiswa untuk meningkatkan kepercayaan 

dan kematangan dirinya. 

c. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan kerja. 

d. Melatih mahasiswa berpikir kritis dan menggunakan daya nalarnya terhadap kegiatan yang 

dilakukan selama PKL. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

a. Manfaat untuk mahasiswa : 

1) Mahasiswa mengetahui situasi nyata dalam dunia kerja. 

2) Mahasiswa terlatih untuk menyelesaikan permasalahan dalam dunia kerja. 

 

b. Manfaat untuk Polije : 

1) Membuka peluang kerjasama dengan instansi/tempat PKL dalam kegiatan tridharma. 

2) Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang diterapkan pada 

instansi/tempat PKL. 

 

c. Manfaat untuk instansi/tempat PKL : 

Mendapatkan alternatif solusi dan kebijakan perusahaan dari beberapa permasalahan, 

berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan selama kegiatan PKL. 

 

1.3 Lokasi dan Waktu 

1.3.1 Lokasi Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di Perusahaan Seven Inc 

(magangjogja.com). Lokasi kegiatan PKL ini beralamat di Jl. Janti, Gang Arjuna, No. 59, 

Karangjambe, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198. 



 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Perusahaan Seven Inc 

 

1.3.2 Waktu Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 06 September 2021 

sampai dengan 07 Januari 2022. PKL dilakukan pada hari kerja Senin s.d Sabtu dengan 2 

kondisi jam kerja, yakni shift pagi (07.30 s.d 13.00 WIB) dan shift siang (13.15 s.d 21.00 WIB). 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang ini adalah metode 

diskusi antara mahasiswa dengan pembimbing lapang mengenai rancangan proyek yang akan 

dikerjakan dan proyek yang diberikan di lapangan. Metode pencatatan kegiatan Praktik Kerja 

Lapang menggunakan buku BKPM Politeknik Negeri Jember, logbook dan activity log dari 

Seven Inc (magangjogja.com). Kami juga rutin melakukan meeting untuk diskusi bersama tim 

setiap harinya (daily log) serta meeting untuk diskusi bersama pembimbing lapang untuk 

menyampaikan progress (weekly log). 

 


