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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama  

teknologi komputer. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa 

aplikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada 

informasi. Teknologi informasi menjadi sebuah teknologi yang lebih luas 

pengaruh dan implikasinya dibandingkan teknologi komputer, yang awalnya 

hanya berkembang dalam dunia komputasi, hitung menghitung. Prinsipnya 

aplikasi teknologi informasi adalah alat bantu bagi Manusia untuk mengolah data 

menjadi informasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia, baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan pekerjaannya. 

Penerapan teknologi informasi di dalam kehidupan akan selalu berkembang 

mengikuti kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan bervariasi. Komponen 

dasar pembentuk teknologi selain teknologi komputer disebabkan karena 

berkembangnya bidang Telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi dianggap 

sebagai salah satu sebab utama munculnya revolusi informasi yang terjadi saat ini 

(Wikipedia, 2019). 

Teknologi informasi juga sering di pakai di kantor kantor untuk 

mempercepat pengiriman, penerimaan data dan juga kecepatan pengerjaan data. 

Pegawai gudang Bulog dalam penginputan data masih menggunakan metode 

manual sehingga kurang efektif dan memakan banyak waktu. Pegawai harus 

mengubah setiap data yang ditempelkan di setiap gudang. Saat ini ada yang 

namanya QR Code dimana kita cukup men –scan QR Code tersebut dan akan 

muncul data yang kita butuhkan sehingga data yang kita inginkan dapat kita 

dapatkan dengan mudah. Perkembangannya sendiri kini sudah mulai diterapkan 

gudang gudang untuk mengetahui data seperti berat, banyaknya tumpukan, serta 

informasi yang terkait dengan barayng yang ada di gudang, penggunaan Qr Code  

sendiri sangat membantu untuk pengecekan pada barang tanpa harus menghitung 

secara manual dan dapat di update secara real time. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapang ini ada 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus, dijelaskan sebagai berikut : 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit 

bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan 

PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau 

kesenjangan (gap) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh 

di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

a. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya mengikuti perkembangan iptek; 

b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan 

keterampilan dan pengetahuan untuk menambah kepercayaan dan 

kematangan dirinya; 

c. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap 

lingkungan kerjanya; dan 

d. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya 

nalarnya dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan 

yang dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktiik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat untuk mahasiswa: 
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1) Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai 

dengan bidang keahliannya; dan 

2) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan 

kematangan dirinya akan semakin meningkat. 

b. Manfaat untuk Polije: 

1) Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks 

yang diterapkan di industri / instansi untuk menjaga mutu 

relevasi kurikulum; dan 

2) Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan 

Tridharma. 

c. Manfaat untuk lokasi PKL: 

1) Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja; dan 

2) Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa 

peramasalahan lapangan. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 01 September 2019 – 

31  Desember 2019, bertempat di Perum BULOG Kantor Cabang Jember. 

Jl.Letjend Suprapto No. 141, Jember 68112, Jawa Timur. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Pelaksanaan Pembimbingan pembimbing Lapang 

Metode yang di laksanakan untuk Kerja Praktek adalah : 

1. Observasi dan Pengenalan Lokasi Magang 

Observasi dan Pengenalan Lokasi Magang dilakukan dengan 

melihat serta mengenali kondisi aktual dari kegiatan-kegiatan yang 

terdapat di Perum BULOG, Jember.  
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2. Diskusi 

Melakukan diskusi dengan pembimbing tentang apa saja kegiatan 

yang akan dilaksanakan di Perum BULOG. 

3. Studi Pustaka 

Mencari referensi tentang proyek yang akan dikerjakan. 

4. Dokumentasi Buku Kerja Praktek Mahasiswa 

Mahasiswa melaporkan kegiatan dan tugas sehari-hari di tempat 

Praktek Kerja dengan mengisi Buku Kerja Praktek Mahasiswa 

(PKPM) pada waktu Praktek Kerja. 

 


