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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Tujuan Pengalaman Kerja Lapangan 

Tujuan dari pengalaman kerja lapangan (PKL) adalah 

untuk menerapkan pengetahuan atau ilmu yang diperoleh 

mahasiswa selama di bangku kuliah kedalam dunia 

industri atau perusahaan. Mahasiswa dituntut untuk dapat 

mengaplikasikan dari yang sudah diperoleh pada 

perkuliahan sebelumnya serta dapat mengembangkan 

pengetahuannya tersebut di dalam pengalaman kerja 

lapangan. 

Pelaksanaan pengalaman kerja lapangan yang 

dilakukan di PT. Cahaya Bintang Plastindo dilakukan 

dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari identifikasi 

permasalahan, pengumpulan data, observasi, dan 

selanjutnya dilakukan suatu analisa kemudian 

diselesaikan dengan tindakan pemecahan permasalahan, 

sehingga didapat hasil yang diharapkan. Dari hasil yang 

didapat pada pengalaman kerja lapangan, yang bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas produksi di PT. Cahaya 

Bintang Plastindo. 
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Di samping tujuan umum diatas, pengalaman kerja 

lapangan memiliki tujuan khusus bagi mahasiswa yaitu : 

1. Untuk memperoleh pengalaman kerja industri. 

2. Mengaplikasikan kemampuan teori yang diperoleh 

mahasiswa dibangku perkuliahan kedalam dunia 

industri. 

3. Untuk mengetahui proses kerja yang terdapat 

diperusahaan 

 

1.2 Manfaat Pengalaman Kerja Lapangan 

Adapun manfaat dari pengalaman kerja lapangan 

adalah : 

1.2.1 Manfaat Bagi Mahasiswa/Penulis 

Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan 

meningkatkan ilmu yang telah didapat selama di bangku 

perkuliahan, sehingga dapat direalisasikan didalam 

kehidupan nyata diperusahaan, selain itu juga diharapkan 

dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

dunia industri dan juga meningkatkan keterampilan serta 

keahlian dibidang praktek. 
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1.2.2 Manfaat Bagi Perusahaan 

Adanya kerjasama yang terjalin antara lembaga 

Universitas dengan perusahaan dalam hal ketenagakerjaan 

atau teknologi dan sebaliknya. Kritikan dan saran yang 

membangun dari mahasiswa yang melakukan praktek 

kerja lapangan. Kerena masukan dan pertimbangan 

tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas 

perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam 

bidang industri. Dan juga perusahaan akan mendapat 

bantuan tenaga dari mahasiswa yang melakukan praktek 

kerja lapangan. Perusahaan dapat meminimalisir 

kerusakan hasil produksi untuk meningkatkan 

produktifitas. 

 

1.2.3 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, 

penulisan karya ilmiah tingkat perguruan tinggi. Sebagai 

sumbangan pemikiran atau melengkapi pembahasan 

sejenis dari penelitian yang dilakukan. 

 

1.3 Metode Penulisan 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

literatur yaitu berupa studi kepustakaan, kajian dari buku-
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buku dan tulisan lainya yang terkait serta dari layanan 

internet berupa jurnal-jurnal penelitian dan juga studi 

langsung ke lapangan. 

 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran sekilas 

mengenai urutan penataan dan penyusunan laporan secara 

menyeluruh, sehingga dapat membantu pembaca lebih 

paham isi dari laporan. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang definisi dan tujuan 

pengalaman kerja lapangan serta sistematika penyusunan 

laporan secara umum. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi dari perusahaan dan proses 

produksi. 

 

BAB III TOPIK PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi uraian mengenai topik masalah yang 

di hadapi perusahaan baik itu tentang latar belakang, 
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kondisi nyata serta skenario penyelesaian dari masalah 

tersebut. 

 

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori 

yang mendukung serta mendasari penggunaan metode 

yang dipakai dalam memecahkan topik yang dibahas, 

khususnya mengenai metode seven quality tools yang 

akan digunakan dalam pengolahan data.  

 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai penyajian data, pengolahan 

data, analisis hasil dari penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode OEE. 

 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan serta saran yang ditujukan  untuk penulis 

selanjutnya maupun untuk perusahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 Bagian ini berisi segala literatur berupa buku, 

jurnal dan sumber informasi lain yang penulis gunakan 
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sebagai refrensi atau acuan dalam penulisan laporan. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Bagian ini berisi tentang data atau dokumentasi dari 

perusahaan sebagai tanda bukti bahwa penelitian ini 

memang benar telah dilakukan. 

  


