
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pengalaman Kerja Lapangan 

Pengalaman Kerja Lapangan adalah salah satu tugas 

wajib bagi seluruh mahasiswa program studi Teknik Industri 

Strata 1 (S-1) di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Gresik. Selain itu juga merupakan proses 

aplikasi dari teori yang telah didapatkan di bangku kuliah. 

Secara umum tujuan pengalaman kerja lapangan adalah 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat 

pada bangku perkuliahan untuk diimplementasikan di UKM 

baik UKM yang bergerak dibidang barang maupun jasa. 

1.2 Tujuan Pengalaman Kerja Lapangan 

Secara umum tujuan pengalaman kerja lapangan 

adalah untuk mengenalkan kepada mahasiswa tentang dunia 

kerja baik manufaktur maupun jasa. Dengan ilmu yang telah 

diterima dikuliah dimaksudkan agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmunya pada lingkungan sekitar. 

 

Disamping tujuan umum diatas, pengalaman kerja 



 

 

lapangan secara khusus mempunyai sasaran sebagai berikut 

: 

1. Bagi Peneliti 

a. Memperluas wawasan mahasiswa untuk 

menghadapi berbagai permasalahan yang ada di 

lapangan. 

b. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang 

telah dipelajari dengan keadaan nyata dalam 

dunia kerja. 

c. Dapat menyelesaikan dan mengidentifikasi 

suatu pekerjaan atau problem yang ada dalam 

suatu UKM, serta sebagai dasar untuk masuk 

dalam dunia kerja dan masyarakat. 

d. Mengenal secara nyata mesin-mesin produksi 

dan alat bantu pada industri manufaktur 

maupunjasa. 

2. Bagi UKM 

a. Dapat digunakan sebagai dasar pimpinan dalam 

pengambilan keputusan dalam usaha 

meningkatkan produktivitas UKM. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pertimbangan dalam membuat kebijakan jika 



 

 

laporan ini nantinya diajukan sebagai saran dan 

pendapat. 

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan 

Dalam Sistematika Penyusunan Laporan ini akan 

diberikan sedikit gambaran dari bab I sampai bab VI, 

sehingga dapat berguna dan pembaca lebih faham apa 

sebenarnya isi dalam laporan ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian tentang 

maksud dan tujuan PKL secara umum. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM UKM 

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah UKM, Visi-

Misi, jenis usaha, data karyawan ketenagakerjaan, dan 

struktur organisasi. 

 

BAB III  TOPIKBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penjelasan 

judul, Latar Belakang, Objek Penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, alasan 

menggunakan AHP dan skenario penyelesaian masalah 

yang dihadapi UKM. 



 

 

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan memadukan teori dari kuliah dan 

diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diperoleh oleh UKM tersebut. 

 

BAB V PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan mencoba menyelesaikan 

permasalahan dalam UKM dengan memakai 

alternative-alternatif pemecah masalah dengan 

menggunakan tinjauan pustaka metode AHP. 

 

BAB VI  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua Laporan 

PKL dan saran-saran yang mungkin bermanfaan untuk 

pembaca dan penulis serta saran atau masukan bagi 

UKM tempat melakukan PKL. 


